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Kommende arrangementer
 Venstres medlemmer er velkomne til alle 

arrangementer uanset forening.

VæLgerForeNINgeN NæStVed:
19. september 18.30 

- Kræftrådgivningen Ringstedgade. Kirsten 
Devantier fortælller – kaffe – rundvisning

26. september 19.00 
- Dagligstuemøde Fixvej. Sebastian og Rico – 

kultur og fritid – vandkulturhus

31. oktober 19.00 
- Dagligstuemøde Fixvej. Søren Revsbæk 

05. december 19.00 
- Virksomhedsbesøg på Park og Vej Thurøvej 

5. Elmer Jacobsen – driftchef Morten Toft 
Hansen fortæller om Park og  Vej

VæLgerForeNINgeN FLadSå:
19. september 16.30 

- Kunstmuseet Fuglsang. Bus fra Fladså-hal-
len 150 kr. incl. kaffe og kage. Tilmelding 
senest 10. september til Henrik Carlsen -

hgtc49@gmail.dk - tlf. 4027 8129

aKtIVItetSudVaLget:
07. december 18.00 

- Julemøde i Kompagnihuset. For 125 kr. får 
du noget godt at spise, kaffe og kage med 
sang og underholdning. Tilmelding senest 

3. december på fixvej@stofanet.dk
Mød med godt humør - Aktivitetsholdet 

Egon, Hans, Lars og Else Marie
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Der har været livlig aktivitet i 
vælgerforeningerne, kredsen og 
kommuneforeningen i de seneste 
måneder. Opbakningen til aktivi-
teterne fra Venstres medlemmer 
har generelt været rigtig god – 
tak for det! Ved nogle arrange-
menter har vi – udover medlem-
mer af Venstre -  også haft besøg 
af andre interesserede.

Venstres bestyrelse i 
Næstved Kommune
Kommuneforeningen holdt be-
styrelsesmøde den 15. august – 
og havde her en grundig diskus-
sion omkring bl.a.:
•	Den overordnede planlægning 

af rammerne for K-valg i 2021. 
Herunder hvornår vi holder op-
stillingsmøder, opstillingsform, 
forberedelse af valgprogram 
mv. Der kommer en indstilling 
til generalforsamlingen den 4. 
marts 2019.

•	Foreningernes struktur skal 
evalueres i år. Det har besty-
relsen givet tilsagn om på se-
neste generalforsamling. Vi fik 
taget fat på det – og der er 
umiddelbart blandt hovedpar-
ten af bestyrelsens medlem-
mer – og i de lokale bestyrelser 
– mest stemning for at arbejde 
videre i den nuværende grund-
struktur. Udgangspunktet skal 
samtidig være, at der samar-
bejdes tæt – og indbydes i hele 
kommunen – til alle aktiviteter. 
Vi vil på et af de kommende 
møder lytte til nogle erfarin-
ger fra 1-2 naboområder – og 
derefter rapportere om vores 
indstilling til næste års general-
forsamling. 

•	Vi vil i den kommende tid kon-
kret vurdere, hvordan de kom-
munalpolitiske temagrupper, 
som vi har tanke om at få i ar-
bejde, kan komme i gang. Her-
under om hvordan de skal køre 
i forhold til andre aktiviteter.

Hovedbestyrelsen 
– 1. september
På hovedbestyrelsens møde 1.9. 
blev de politiske hovedpunkter, 
som der vil være særligt fokus på 
i den kommende tid, diskuteret. 
To helt centrale områder bliver:
•	Sundhedspolitik
På sundhedsområdet har der 
været en ret stærk fremgang i 
behandlingsresultaterne i Dan-
mark i de seneste 10-15 år. På 
kræftbehandlingen er vi i Dan-
mark ved at være at være helt 
i front internationalt – og det 
har også rykket i en meget po-
sitiv retning på behandlingen af 
andre sygdomme. I Venstres le-
delse prioriteres sundhedspolitik 
blandt de allervigtigste områder, 
hvor vi skal skabe fortsat frem-
gang. Der er stadig på nogle fel-
ter for lang ventetid på behand-
linger – og der er i dele af landet 
mangel på praktiserende læger. 
Der skal være flere ressourcer til 
forskning – og udvikles yderlige-
re samarbejde mellem den stær-
ke danske medicinalindustri og 
universiteterne. Der er behov for 
at uddanne flere medarbejdere 
på mange områder i sektoren – 
ikke mindst i ældreplejen, men 
også i andre dele af sundheds-
sektoren. Der arbejdes med nye 
initiativer, så vi kan fortsætte en 
god dansk udvikling på området.
•	Klima- og miljøpolitik
Klima-, energi- og miljøpolitik er 
også stærkt i fokus. Energi- og 
klimaminister Lars Chr. Lilleholt 
fik inden sommerferien det gode 
resultat landet, at der blandt 
alle folketingets partier blev 
enighed om rammerne for ud-
bygning af de grønne energifor-
mer i Danmark. Teknologineutral 
konkurrence mellem de grønne 
energiformer er en ledetråd i 
den udbygning, som der er bred 
enighed om at gennemføre.

Omkring den overordnede øko-
nomiske udvikling i Danmark 
kan det jo ret kort slås fast, at 
vi i de seneste år har en ganske 
positiv udvikling:
•	Der er siden sidste folketings-

valg skabt 140.000 nye private 
arbejdspladser i Danmark.

•	Antallet af lønmodtagere er 
det højeste nogensinde

•	Andelen af danskere i arbejde 
er steget i ALLE landets 98 
kommuner siden sidste valg.

•	På de øvrige ”hårde” natio-
naløkonomiske nøgletal ligger 
vi særdeles pænt.

Det er nok også en realistisk 
vurdering, at et ret stort flertal 
af danskerne ønsker, at en pæn 
del af den økonomiske fremgang 
anvendes til yderligere forbed-
ringer på sundhedsområdet – og 
på andre felter inden for det vi 
kalder kernevelfærd. 

Det betyder også, at Venstre 
næppe går til valg på løfter om 
at kunne gennemføre større 
lettelser i indkomst- eller for-
brugsskatterne! Vi kunne måske 
med fordel fremtidssikre vore 
erhvervssektorer ved at kigge 
på nogle af de direkte erhvervs-
skatter, hvor vi faktisk i Danmark 
ligger noget skævt i forhold til 
de fleste af de lande, som vi 
skal konkurrere med interna-
tionalt. Jeg tænker her på be-
skatningen af virksomhedernes 
produktionsanlæg (bygninger 
og jord mv.), generationsskifte i 
virksomheder – og skatter i for-
hold til nye investeringer.

god opbakning til mange 
forskellige medlemsaktiviteter

Af Asbjørn Børsting, Formand for Venstre i Næstved Kommune
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På byrådsgruppens vegne vil jeg 
gerne takke for budgetmødet 
på Gulerodshuset, hvor vi fik 
en god diskussion om kommu-
nens økonomi og hvilken rolle 
vi ønsker at spille i budgettet.

I Venstre har vi ofte påpeget 
at Næstved lider under mange 
års socialdemokratisk styre. 
Det blev understreget af kom-
munens økonomichef Steen 
Andersen, som deltog i mødet. 
Således andrager vores anlægs-
budget for 2019 130 mio. kr. Det 
er, hvad der er tilbage, efter at 
driftudgifter samt renter og af-
drag på gæld er afholdt.

Men vores anlægsbudget var 
dobbelt så stort (256 mio. kr.), 
hvis vi efter indbyggertal hav-
de vores andel af den samlede 
kommunale anlægsramme.

I forvejen er vores udgifter til 
eksempelvis handicappede på 
index 77 i forhold til landsgen-
nemsnittet, hvilket er galt nok. 
Men til nybyggeri samt vedlige-
holdelse af bygninger og veje 
er vi altså helt nede på index 
51. Det forklarer, hvorfor der 
eksempelvis står spande på 
gulvet i flere kommunale byg-
ninger til at opsamle regnvand 
fra det utætte tag.

Steen Andersen fortalte at 
Næstved flere gange har haft 
landets laveste anlægsbudget i 
forhold til indbyggertal.

Dette er en af årsagerne til, 
at Venstre i budgetforhand-
lingerne vil foreslå øget fokus 
på kommunens indtægter. Vo-
res skatteindtægter udvikler 
sig negativt i forhold til landet 

som helhed. Vi ønsker et ar-
bejde igangsat med henblik på 
at rådgive byrådet om, hvorle-
des denne udvikling vendes. 
Det kan nærmest kun føre til et 
studie i liberal politik. Og det vil 
ikke mindst være i de svagestes 
interesse at styrke kommunens 
økonomi.

2 dage før budgetmødet hør-
te vi Mads Fuglede fortælle om 
USA og Trump i Hans Hansens 
have. Meget kan man sige, 
men Trump har formået med 
usædvanlig præcision at tale 
direkte til sine vælgere, så de 
kunne forstå og sympatisere 
med hans valgprogram. Der-
med kan vi godt lære noget af 
“den forkerte mand med den 
rigtige politik” som Trump kal-
des af V-kandidat Anne Libak.

politisk højsæson

Af  Kristian Skov-Andersen, gruppeformand

Lørdagsmøder
Uden for ferieperioderne har vi vore møder 
den sidste lørdag i hver måned kl. 8.30–ca. 10. 
De holdes normalt på Rådhuset i Næstved. 
Sidst i juli var Cathrine Riegels aktiv tovholder 
med indlæg og efterfølgende diskussion om 
nogle af de områder, som hun især fokuserer på 
i byrådet og i udvalgene. Vi fik bl.a. vendt emner 
indenfor social- og teknik.

Den 25. august var vi lørdag morgen på besøg på 
Næstved Havn – og her havde vi efter en rundtur 
med havneformand Kristian Skov-Andersen en 
god diskussion omkring de mange forskellige 
muligheder og udfordringer, der er omkring 
Næstved Havns fremtid. Meget af denne 
diskussion griber ind i andre områder omkring 
udviklingen af Næstved by – så det bliver et 
interessant tema at følge med i.  
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Den 30. august holdt vi medlemsmøde om 
Næstved Kommunes budget for 2019. Kom-
munens budgetrammer ser lige nu væsentlig 
bedre ud end for få måneder siden – og det 
skyldes primært regeringens rammeaftaler for 
kommunernes økonomi, hvor Næstved får en 
del flere midler i kommunale bloktilskud i 2019. 
En del af de ekstra midler skyldes en større 
vægtning af nogle sociale opgaver og andelen 
af udlændinge mv. Resultatet er imidlertid, at 
Socialdemokraterne – i skrivende stund - ser 
ud til at opgive tankerne om en skattestigning.

Reelt er der en del ekstra midler til rådighed 
for bl.a. skolerne, ældreområdet og måske 
også børnepasningen. Stemningen på Venstres 
medlemsmøde var, at der i Venstre er et klart 
ønske om at investere meget af det forøgede 
rådighedsbeløb på disse områder. 

Herudover ønsker vi også at investere et 
mindre beløb i en analyse af nogle fremtidige 

vækst- og udviklingstiltag i kommunen. Det har 
vi brug for – også i erkendelse af, at vi trods 
mange gode initiativer stadig vækstmæssigt er 
bagud i forhold til Danmark som helhed. 

Vi ser også klare muligheder for at forbedre 
det lokale erhvervslivs rammevilkår. Her kan 
Venstre kan byde ind med en række konkrete 
idéer til ændringer og nye initiativer!

Budgetforhandlingerne nærmer 
sig med hastige skridt. Som al-
tid vil der være mange ønsker 
og behov, som isoleret set alle 
kan give god mening. Således 
kunne man nævne vandkultur-
hus/ny svømmehal, opgraderin-
ger af stadion, hyppigere ren-
gøring hos ældre i eget hjem, 
bedre hjælp til handicappede 
og meget mere.

Når jeg alligevel mener, at vi bør 
prioritere særligt børn og unge, 
så er det fordi vores børn og 
unge er fundamentet for frem-
tiden. Vi ved, at jo bedre en 
start man får på livet, des bedre 
vil man typisk også klare sig re-
sten af livet. Det betyder typisk 
mindre behov for hjælp fra sam-
fundet og højere livsindtægt - 
begge dele, som Næstved Kom-
mune ville have gavn af.

Dertil ved vi, at noget af det 
første ressourcestærke familier 
fra hovedstadsområdet kigger 
efter, når de skal afgøre hvor 
de bosætter sig, er kvaliteten af 
børneinstitutioner og skoler.

Med andre ord vil investerin-
ger i dette område både hjælpe 
“egen avl” bedre på vej, og på 
den måde løfte kommunen ne-
defra, og dertil vil det også gøre 
det lettere, at tiltrække ressour-
cestærke borgere udefra. 

Det er ingen hemmelighed, at 
Næstved Kommune oplever en 
nedadgående sociodemogra-
fisk udvikling, sagt med en fin 
vending, og det betyder ganske 
kort, at der bliver stadig flere og 
flere, som har brug for hjælp, 
samt at deres behov bliver sta-
dig tungere.

Det er ganske enkelt uholdbart, 
og hvis ikke kommunens øko-
nomi skal blive stadig mere og 
mere presset i fremtiden, så er 
vi nødt til at handle nu.

Vi ved, at effekten af hver krone 
der investeres i mennesker, er 
eksponentielt større, des tidli-
gere i livet man sætter ind. Det 
giver med andre ord langt bedre 
økonomisk og, synes jeg, men-
neskelig mening at sørge for, at 
børn får en god start på livet, 
fremfor at forsøge at helbrede 
problemerne senere i livet.

Derfor skal vi prioritere Børne- 
og skoleområdet i de kommen-
de budgetforhandlinger. Det er 
nemlig en god investering både 
menneskeligt og økonomisk.

derfor bør Børne- og skoleom-
rådet prioriteres i budget 2019

Af  Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Folketingskandidat

Næstved Kommunes budget for 2019
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Ældreplejen i Næstved fik 
fortjent opmærksomhed og 
ros for indsatsen i somme-
rens ekstreme varme. 

Ikke kun landmændene har 
haft en streng sommer grundet 
den enorme varme og alenlan-
ge tørkeperiode.  Også de æl-
dre har haft det hårdt grundet 
den ekstreme varme, vi har op-
levet denne sommer.  

Men Ældreområdets   medar-
bejdere har gjort alt, hvad der 
har været muligt, for at passe 
godt på de ældre. Alle med-
arbejdere har fået repeteret 
vigtigheden af ekstra salt og 
sukker, når væske- og mineral-
balancen bringes ud af kurs.

Næstveds 4 ældredistrikter 

har hver især også været krea-
tive og fundet på nye og ander-
ledes måder for at få ældre til 
at drikke tilstrækkeligt.

I distrikt Syd besluttede man 
at leje Slush-Ice maskiner til 
både Birkebjergcentret, Bak-
kegården og omsorgsboligerne 
på Nygårdsvej.

DR fangede denne sjove ide 
og valgte at bringe et rigtig 
godt indslag i TV-Avisen fra Bir-
kebjergcentret – herligt og livs-
bekræftende. Det er tydeligt, 
at der sker mange sjove ting på 
ældrecentrene i Næstved.

Herudover ønsker de ældre 
jo også at holde sommerfe-
rie og komme til vandet. Flere 
steder har beboerne været på 
ferie sammen med deres faste 

hjælpere – f.eks. går turen for 
nogle til Bornholm.

Distrikt Vest har igen i år le-
jet en stor campingvogn, og 
der har så været daglige ture til 
Karrebæksminde. Det har giver 
mange dejlige oplevelser, og 
beboere og medarbejdere op-
lever at blive taget godt imod 
på campingpladsen.

Senest har der i distrikt Øst 
været holdt ”Grå Koncert”, for 
ældreområdet står ikke i skyg-
gen for Grøn Koncert.

Der var masser af god musik, 
fadbamser, popcorn i Munke-
bos dejlige have – og mere end 
150 ældre nød eftermiddagen 
og aftenen.

Slush-Ice og ideer aftvang 
respekt for personale-omsorg

Af Kirsten Devantier, Byrådsmedlem

    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
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Næstved og Lübeck udvikler 
sammen forskning og sund-
heds-innovation for 19 mio. 
kr. i EU-projekt.

Det er kendt, at den demogra-
fiske udvikling lægger stort 
pres på sundhedssektoren. I 
fremtiden vil vi være færre i den 
arbejdsdygtige alder og flere 
ældre borgere. Fremover har vi 
ikke råd til kun at fokusere på 
sygdom og behandle, når pro-
blemerne opstår. Derfor er der 
behov for at forebygge sygdom 
og hermed behovet for dyre 
behandlinger på hospitalerne.

Region Sjælland har fokus på 
denne problemstilling og har 
derfor søgt og fået bevilget 
19 mio.kr. til et spændende EU 
Interreg projekt.

Projektet kaldes NorDigHe-
alth og omfatter flere af re-
gionens sygehuse, private 
virksomheder, Universitetet i 

Lübeck, Roskilde Universitet 
samt 2 kommuner – en tysk 
kommune, nemlig Hansestadt 
Lübeck og så Næstved Kom-
mune.

Det betyder, at Næstved og 
Lübeck omdannes til såkaldte 
tech towns. Innovationen i de 
to tech towns vil være høj, og 
her vil der være fokus på sund-
hedsteknologi, som ikke findes 
andre steder i verden.

I de to byer stiller projektet 
forskellige gadgets til rådig-
hed sammen med lægefaglig 
rådgivning for både borgere og 
patienter.

De involverede borgere vil 
f.eks. komme til at teste løsnin-
ger, som skal optimere søvn og 
fysisk aktivitet, og hjemskrev-
ne patienter vil teste løsninger, 
der kan reducere bivirkninger 
ved forskellige behandlinger.

Konceptet er nyt og giver 
mulighed for at indsamle og 

anvende big data i en helt an-
den udstrækning end hidtil til 
gavn for borgerne.

Projektet har ligeledes fo-
kus på at understøtte et tæt 
samarbejde mellem virksom-
hederne og forskning mhp.  
at forskningsresultaterne kan 
nyttiggøres og afprøves i prak-
tisk brug. Samtidig inddrages 
civilsamfundet i byerne, og der 
skabes et netværk omkring 
testforløbene, som skal bi-
drage til, at de sunde adfærds-
ændringer er blivende.

Der er indgået mediepartner-
skab med tysk tv selskab samt 
DR. Disse TV kanaler vil dække 
projektet og oplevelserne med 
sundhedsteknologi i de to tech 
towns, så medierne får en stor 
rolle i formidlingen af projektet.

Dette projekt er et vigtigt løft 
for Næstved

Næstved som 
tech town! 

Af Kirsten Devantier, Byrådsmedlem

Venstre havde den 27. august havemøde med 
meget interessant indlæg og diskussion med 
USA–historiker, journalist, og nu folketings-
medlem Mads Fuglede. Teltene på Ellekilde-
gaard hos Irene og Hans Hansen var fyldt til 
sidste plads – og tak for den gode disciplin! 
– alle tilmeldte kom. Interessen var større end 
vores kapacitet – og ikke uden grund. 

Mads Fugledes analyse af den nyere politi-
ske udvikling i USA er meget tankevækken-
de. Vi har også store forventninger til Mads’s 
arbejde på Christiansborg, hvor han lige nu 
fokuserer mest på forskning, uddannelse og 
mediepolitik.

Besøg af Mads Fuglede på havemøde på ellekildegaard
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Af  Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Folketingskandidat

2018 har været et annus horibilis for 
landbruget. Selvom vi næppe kan for-
vente ligeså ringe høstudsigter i de 
kommende år, så har denne ekstraor-
dinære situation alligevel afsløret én 
ting, som vi kan tage med os - dan-
ske landbrug er pressede. Sagt på en 
anden måde, for mange landbrug kan 
ikke tåle, at høsten slår fejl - og det er 
for langt størstedelen ikke deres egen 
fejl. Det er snarere et spørgsmål om 
de rammebetingelser vi tilbyder som 
samfund.

Det må være i alles interesse, at den 
danske landbrugssektor gives nogle 
rammevilkår, som gør den i stand til dels 
at konkurrere på lige vilkår med kollega-
er i andre EU-lande og dels at modstå 
magre år som 2018. Ingen af delene er 
desværre tilfældet i dag. Jordskatten er 
et godt eksempel på en dansk særskat, 
som ingen andre lande i EU pålægger 
deres landbrugssektor - en skat, som 
ikke beskatter overskud, men som skal 
betales uanset hvad. Til sammenligning 
kan man spørge sig selv, om man ville 
finde det rimeligt, at beskatte håndvær-
keren af værdien af hans værktøj, selv 
hvis han ikke bruger det?

Jeg har derfor stor sympati for Land-
brug & Fødevarers ønsker om forbed-
ringer af rammevilkårerne gennem den 
foreslåede tørkepakke. Her tænker jeg 
især på afskaffelsen af jordskatten og 
reduktion af en række gebyrer. Disse 
tiltag er langt at foretrække fremfor at 
sende op mod 600 landbrug i økono-
misk uføre - og så er de endda rimelige 
ift. at ligestille danske landbrug med 
konkurrenterne i EU.

Danske landbrug hører til den abso-
lutte verdenselite, når det kommer til 
både effektivitet, kvalitet og miljø- og 
klimaaftryk. Det kan derfor ikke være i 
nogens interesse, at stille erhvervet så 
dårligt, at det ikke kan konkurrere med 
udlandet. Vi må heller ikke glemme, at 
landbruget gennem tiden har givet og 
fortsat giver mange afledte arbejds-
pladser i både industri- og videnssek-
toren. Således har flere af Danmarks 
største virksomheder, som eksempel-
vis Novo Nordisk, Novozymes og Chr. 
Hansen rod i landbruget.

Det gavner derfor hverken forbruge-
re, klima, samfund eller landmænd, at 
vi tilbyder dansk landbrug dårligere 
rammebetingelser end i resten af EU.

Vi er nødt til at se på 
landbrugets rammevilkår

I løbet af de kommende 10 måneder SKAL vi 
have valg både til Folketinget og til Europa 
Parlamentet. Folketingsvalget kommer senest 
i midten af juni næste år – og EU- valget vil 
ligge i slutningen af maj. Der vil i den kommen-
de periode overalt være meget fokus på Folke-
tingsvalget. Jeg synes, at vores udgangspunkt 
på landsplan er ret stærkt – der skal nu holdes 
fokus på de stærke resultater og klare nye mål.
Lokalt skal der kæmpes hårdt for, at vi igen 
kan få direkte repræsentation i Folketinget – 
og Sebastian er klar til slutspurten!

de to valg i det kommende år 
– Folketinget og europa parlamentet
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Af Kirsten Devantier, Gruppeformand for V i Region Sjælland

Et bredt flertal har indgået bud-
getforlig for 2019. Et stramt 
budget på 19,4 milliarder kro-
ner. For Venstre, Konservative 
og Radikale Venstre har det væ-
ret vigtigt at vise - vi kan holde 
sammen, og tage ansvar uanset 
om vi er i opposition eller med i 
flertallet. Det viser en stor styr-
ke de 3 partier imellem.

Budgettet for 2019 indebærer 
besparelser, da der skal findes 
184 mio. kroner. Samtidig har 
regionen i 2018 et underskud 
på 150 mio. kroner.

Derfor skal personaleom-
kostningerne nedbringes.

Hvor har Venstre så sat 
sine fingeraftryk? 
Jeg vil her liste nogle af de 
ting, som vi konkret kan tage 
æren for. De er ikke i prioriteret 
form, ej heller udtømmende.
•	Vi fik landet forslaget om 

læger på skadestuerne i 
Roskilde/Næstved på en måde 
og et økonomisk niveau, hvor 
vi alle kan være med.

•	Udbredelse af Integreret Psy-
kiatri til flere kommuner i 
2019.

•	Der gennemføres en lavere 
administration med en be-
sparelse på årligt 5 mio. kro-
ner ud over den allerede på 
vores initiativ lavere admini-
strationsgrad, der sparer re-
gionen for 16,5 og siden 33 
mio. kr. årligt. 

•	Der etableres en målrettet 
forebyggelsesindsats, og der 
afsættes 5 mio. kr. årligt til 
formålet. Endvidere bliver 
forebyggelse et fokusområde 
i den kommende sundhedsaf-
tale med kommunerne.

•	Udbud af grå stær og høreap-
parater til private.

•	At kommende udbud skal ske 
som et mere systematisk red-
skab – herunder at der skal 
etableres en strategisk part-
nerskabsaftale med mindst 
et privathospital.

•	En kvalificering af rammere-
duktion på 1%, så psykiatrien 
og de medicinske afdelinger 
bliver friholdt – svarende til 
20 mio.kr.  11mio til psykiatri-
en og 9 mio. til de medicinske 
afdelinger.

•	En analyse af transportudgif-
terne til patienttransport med 

det sigte, at bringe udgifterne 
ned i takt med udbygning af 
det nære sundhedstilbud. 

•	Der afsættes 5 mio. til at 
styrke brugen af sundheds-
platformen med en særlig 
målrettet indsats i forhold til 
udvalgte medarbejdergrupper.

•	Der skal være fokus på 
overholdelse af behandlings-
garantien på 30 dage, så pa-
tienterne kan regne med, at 
deres krav på hurtig udred-
ning og behandling også ef-
terleves i virkeligheden.

Netop de ændringer vi har fået 
med i budgettet gør, at vi er 
med i en aftale.

 Venstre tager ansvar for 
region Sjællands budget
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Alle fake news-takter 
skal boykottes

Af Linea Søgaard-Lidell, kandidat til Europaparlamentsvalget

En ting, som særligt har optaget 
mig i løbet af sommeren har 
været, hvem der egentlig afgør 
vores valg herhjemme og i Eu-
ropa. Svaret burde indlysende 
være: borgerne. Sådan er det i 
vores demokratier. Grunden til, 
det alligevel har optaget mig er, 
at vi på den udenrigspolitiske 
scene ser nogle takter, som kan 
udfordre det indlysende svar. 

Den russiske ambassade i 
Danmark har nyligt sendt en 
besked ud på Twitter, der in-
sinuerer, at de kan finde på 
at blande sig i valg. De skrev, 
at det ikke kunne svare sig at 
blande sig i valget i Danmark, 
når partierne ligger så tæt op 
ad hinanden politisk. Og i dét 
bekræfter de jo, at det i andre 
tilfælde godt kan svare sig.

Samtidig har Trumps tidlige-
re højre hånd, Steve Bannon, 
meldt ud, at han nu drager til 
Europa for at føre kampag-
ne til næste års Europa-Parla-
mentsvalg. Bannon vil hjælpe 
den EU-kritiske yderste høj-
refløj med metoder og ”war 
room” taktikker.

Og det har jeg opfordret til, 
at vi på tværs af politiske fløje 
tager skarpt afstand til.

Ikke fordi han er EU-kritisk, men 
fordi hans metoder hidtil har 
været at misbruge data og opild-
ne til vrede over forvrængede 
verdensbilleder. Og det ønsker 
vi ikke at importere til Europa. 

Bannon er ikke hvem som 
helst. Han er manden bag 
Trumps kampagne med alt, 
hvad det medfører af fake 
news, Cambridge Analytica og 
misbrug af data. Det er derfor 
meget bekymrende, hvis han 
vil bruge sine metoder til at 
påvirke det kommende valg til 
Europa-Parlamentet. 

Der må aldrig herske tvivl om, 
at valgene herhjemme foregår 
ordentligt og gennemsigtigt. 
Og at det er danskerne, der 
afgør dem. Det skal hverken 
Rusland eller en mand som 
Bannon – med sin historik. 

Fake news kan også kaldes, 
hvad det er. Løgn og misinfor-
mation. Og hverken dét eller 
misbrug af data er demokrati i 
vores bog. Men vi står over for 
en overhængende trussel om, 
at falske nyheder og misinfor-
mation rent faktisk kommer til 
at påvirke vores valg. Og derfor 
er det så vigtigt, at vi siger fra 
over for sådanne metoder. 

Vi oplever lige nu en medie-
virkelighed, hvor den etable-
rede presse, som er underlagt 
ansvarsregler og presseetik, 
mister terræn over for sociale 
medier og digitale platforme. 
Her har falske nyheder og mis-
information i høj grad mulighed 
for at trives og spredes. Det 
skaber ekkokamre, som er en 
stor udfordring for vores de-
mokratiske samtale. 

Det har vi som politikere et 
ansvar for at tage afstand fra, 
og det har medierne så sande-
lig også et ansvar for.

Vores valg skal afgøres på 
baggrund af en reel politisk 
debat og lødige argumenter. El-
lers mister vi tilliden til det par-
lamentariske system. Og hvor 
er vi så henne? Tillid er helt af-
gørende i vores demokrati.

Sæt kryds i kalenderen den 8. november alle-
rede nu, og kom til debatmøde mellem Lave 
Knud Broch (Folkebevægelsen mod EU) og Li-
nea Søgaard-Lidell (Venstre), begge kandida-
ter til Europaparlamentsvalget.

I lokale 117 på Grønnegades kaserne, den 8. 
november kl. 18.30 – 21.00.
Der vil blive serveret kaffe og sandwich til 
arrangementet. - Alle er velkomne til mødet.

Mvh Hans Bay

deBatMøde med Linea Søgaard-Lidell 
Venstres Kandidat til ep- valget 2019 i region Sjælland 
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Som efteråret nærmer sig, bli-
ver det også budgettid i kom-
munerne. Næstved kommune 
er godt rustet, med 525 mio. kr. 
i den kommunale kassebehold-
ning, men det er også meget at 
bruge penge på.

F.eks. området børn og unge. 
Flere og flere børn får brug for 
ekstra pædagogindsats i børne-
haver og institutioner, fordi de 
ikke hjemmefra får den omsorg, 
der er brug for.  Forældrene har 
ikke de menneskelige og øko-
nomiske ressourcer, der skal til 
og skal vi ikke tabe børnene til 
en tilværelse med problemer, 
skal der sættes ind nu.

Det gælder folkeskolen. Hver 
gang der er brug for 100 kr., så 
bruger Næstved kun 91 kr. på 

folkeskolen, siger nøgletallene. 
Der er sparet og det kan vi ikke 
blive ved med, hvis vores skole 
skal give eleverne en god sko-
ledag, uden et rend af vikarer, 
gamle bøger og konstant klas-
seoptimering.

Det gælder børnehaver og 
vuggestuer. Også her bruger 
Næstved kommune langt færre 
penge, end det der er brug for. 
Vi ligger på indeks 90,4 i for-
hold til landsgennemsnittet på 
100. Det har betydet færre ti-
mer med børnene, ikke mindst 
i ydertiderne.

De seneste 4 år var spare-
år. Det kan ikke fortsætte. Vi 
må investere i børnenes – og 
dermed vores alles – fremtid. 
Også, hvis Næstved vil være en 

tilflytterkommune kræver det, 
at den basale velfærd er i or-
den.

Der skal penge til. Om tallet 
er 40, 50 eller 60 mio. kr. be-
tyder mindre det enkelte år, 
men vi skal f.eks. se på: Mere 
omsorg til sårbare børn og 
unge, lavere klassekvotient i 
folkeskolen, højere normering 
og færre lukkedage i daginsti-
tutioner.

Og ja: Det koster. Men, vi har 
pengene og vi skal bruge dem 
ansvarsfuldt. At køre videre på 
nuværende niveau er derimod 
ikke i længden ansvarligt. Det 
må også vi, der har været med 
til at spare de seneste 4 år, er-
kende.

Der tales i disse uger meget 
om, at nogle svenske firmaer 
vil investere i et stort vand-/
badeland i Næstved, og hvor 
det så skal ligge.

”Klap hesten,” siger jeg, for: 
Har vi brug for et stort kultur-/
vandland til 300 mio. kr.? Sva-
ret er, efter min opfattelse, et 
klart nej.

Det, som er vigtig for os som 
borgere er, at hverdagen fun-
gerer og med god kvalitet i 
den kommunale service. At vi 
trygt kan aflevere vores børn 
til pasning. At vi ved eleverne 
lærer noget i skolen. At vi kan 
være sikre på vores ældre får 
pleje, hver dag. At handicap-
pede ikke bare ”parkeres” på 
institutioner, men får omsorg. 
At der kører en bus – også på 
landet – og regelmæssigt. At 
vejene får asfalt osv. 

Alle disse ting, som hver på 
sin måde er afgørende for, at 

du og jeg kan få vores eget liv 
til at fungere, hver dag. Det 
er de ting, vi skal investere 
i. Det lyder måske ”kedeligt” 
hverdagsagtigt. Det er det 
også, men vigtigt og et bade-
land er ikke med på den liste.

Jamen, siger nogen: Vil et 
stort badeland ikke trække folk 
til Næstved? Det tror jeg ikke 
på. Der er badelande i Ring-
sted, Køge og København – og 
mon ikke de fleste godt kan 
køre de 2-3 gange årligt, man 
har brug for at gå i badeland.

Derimod kan et badeland bli-
ve en økonomisk klods om be-
net på kommunen. For investo-
rerne vil jo ikke bare bygge for 
egen regning og risiko. Nej, de 
vil have en fast, god kontrakt 
med kommunen, hvor kommu-
nen årligt betaler et tocifret 
millionbeløb i leje. Og hvem 
hænger så reelt på risikoen? 
Det gør kommunen.

Ja, vi skal indenfor de næste 
5-10 år bygge en ny svømmehal 
og lad os så spare op og gøre 
det, når tid er. Det store bade-
land bør man glemme. Det er 
både risikofyldt og unødven-
digt. Pengene kan bruges bed-
re på kernevelfærden. Der er 
ikke brug for flere prestigebyg-
gerier i Næstved.

Men, skulle nogle investorer 
have lov at bygge, for egen 
regning og risiko, uden kom-
munale penge, så er de natur-
ligvis velkomne og vi skal nok 
finde en velbeliggende bygge-
grund til dem.

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

Invester i børn og unge

»Klap hesten«

Af Søren Revsbæk, Byrådsmedlem
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Jeg er nu 
efterhån-
den godt 
inde i min 
første pe-

riode som 
medlem af 

Omsorg og Fore-
byggelsesudvalget. 

Jeg har tidligere undret 
mig lidt over Kirstens store pas-
sion for området og været mest 
interesseret i det tekniske om-
råde, hvor min viden jo ellers er 
størst. Men nu hvor vi har været 
rundt og besøge rigtig mange 
af vore institutioner og jeg er 
kommet mere ind i de kom-
plekse sager, må jeg sige at jeg 
forstår nu Kirsten.

Det er et område, hvor vi vir-
kelig gør en forskel, specielt in-
denfor ældreområdet har vi ikke 
noget at skamme os over.  Jeg 
havde nok nogle fordomme om-
kring, hvor skrækkeligt det må 
være at komme på plejehjem, 
men efter vores rundtur så var 
det et helt andet indtryk jeg fik.

Der er hjem for enhver smag 
og der var en omsorg og ro og 
hygge ikke mindst. Så jeg tør 
godt blive gammel og komme på 
plejehjem i Næstved kommune.

Personligt kunne jeg godt tæn-
ke mig, at vi fik flere gammel-
dags alderdomshjem, men da 
jeg spurgte Ældrerådet, om det 
var noget man kunne være inter-
esseret i, så havde det ingen 
interesse.  I Næstved har vi også 
mulighed for, at man som rask 
kan bo sammen med sin syge/
plejekrævende ægtefælle. Vi har 
ikke mange pladser, men få. Det 
er et godt tilbud, som jeg godt 
kunne tænke mig flere af.

Hvad angår de handicappede, 
har I måske fulgt med i de kva-
ler vi har. Området har i mange 
år været underbudgetteret og 
nu går det ikke mere. Der til-
føres borgere for ca. 5 mio. kr. 
Årligt, idet vores læger er blevet 
dygtigere til at redde folk med 
alt hvad det indebærer. Der er 
skåret ind til benet. Det er lyk-
kedes Kirsten og jeg at få resten 
af Omsorgsudvalget med på, at 
vi ikke kan finde yderligere be-
sparelser og vi har samlet bedt 
Økonomiudvalget om hjælp.

på det tekniske området 
har vi haft en del 
forskellige sager på 
Jeg vil fremhæve et par enkelte:
Der kommer nu en ny plan for 
bekæmpelse af bjørneklo, 
så ikke kun den østlige del af 
kommunen skal bekæmpe, men 
hele kommunen. Også her har 
vi fået sat vores borgerlige fin-
geraftryk ved at få flyttet be-
kæmpelsesfristen til 1. juni og 
ikke som man havde lagt op til 
1. maj. Alle os der bekæmper, vi 
bekæmper så snart det er pas-
sende, hverken før eller efter, 
men ofte så er 1. maj lige tidligt 
nok til at de er blevet store nok 
til at bekæmpe, så det er rigtig 
glædeligt at alle gik med på den. 
Vi forsøger at få gjort tingene så 
praktisk som muligt, selvom det 
ikke altid virker sådan.

tang i Karrebæksminde 
har jo fyldt en hel del, hvornår 
er det til at holde ud og hvornår 
er det for meget og hvem skal 
betale. Diskussionen er endeløs. 
Der ses langs hele kysten fra 
Vordingborg til Slagelse kommu-
ner mere og mere tang i disse år, 

nogle siger det altid har været 
sådan i perioder, andre mindes 
kun barndommens evig hvide 
sandstrande (og somre kun med 
sol, og vintre kun med sne). Vi 
fandt en løsning i år, hvor kom-
munen, lodsejere og havn del-
te regningen på Vesterhave, og 
havnen tog Enø stranden, men 
det kommer op igen næste år.

Movia er det evige smer-
tensbarn. Først skulle vi spa-
re, så viste deres tal at der ikke 
skulle spares så meget, så vi 
har fjernet ruter og tilbageført 
dem igen. Heldigvis kun på be-
stillingsniveau.

Den store udfordring er, at der 
er ikke nok der bruger busser-
ne. Alle vil gerne have dem, men 
når man går dem på klingen, så 
er det fordi det er rart for min 
nabo som nok af og til har brug 
for det!! Vi holder fast i vores 
Landflex ordning og stort set de 
busser vi har i dag. Til næste år 
skal §17.4 udvalget se på kollek-
tiv trafik med nye briller, og det 
håber jeg der kommer noget 
nytænkning ud af.

Derudover er vi i dette års §17.4 
udvalg i fuld gang med at få set 
på turismemuligheder rundt om 
i kommunen og har haft møde 
med de fleste lokalråd, hvilket 
har været rigtig godt. Ikke alle 
har forstået opgaven med at ud-
pege turistattraktioner i deres 
område, men mange har.

Har en af jer noget som I gerne 
vil fremhæve i jeres område, så 
skriv gerne til mig på:
cagud@naestved.dk - Det kan 
være alt fra en dejlig sti, til en 
hyggelig isbod eller god gårdbu-
tik eller meget andet. 

 teknisk omsorg

Af Cathrine Riegels Gudbergsen



Der er godt gang i udvidelsen 
af detailhandlen i og omkring 
Næstved. Byrådet har vedtaget 
en detailhandelsplan med 
det formål, at styrke og udvik-
le detailhandlen i Næstved 
Kommune til glæde for den lo-
kale detailhandel, kommunens 
borgere og de kunder og turi-
ster, som besøger Næstved. En 
styrket detailhandel giver ikke 
alene flere arbejdspladser, 
men er også et væsentligt pa-
rameter for blandt andet byliv 
og bosætning.

et nyt butiksområde på 
Køgevej med et areal på op 
til 20.000 m2 butikker og en 
ny lokalplan for Næstved Stor-
center er også undervejs, som 
giver mulighed for en udvi-
delse af det samlede areal til 
detailhandel med op til 10.000 
m2. Det er selvfølgelig ikke 
uden problemer for Næstved 
bymidte. Det vurderes, at en 
udvidelse af detailhandlen på 
Køgevej vil have konsekvenser 
og det må forventes, at et an-
tal butikker i Næstved bymidte 
og andre steder må lukke som 
konsekvens af den øgede kon-
kurrence. 

Men på trods af det, så vil en 
udvidelse af aflastningsområ-
det i Næstved Nord forventes 
at styrke detailhandelsudbud-
det i Næstved Kommune som 
helhed og forventes at forbed-
re indkøbsforholdene for bor-
gerne i kommunen og højne 
detailhandelsomsætningen.

Jeg mener som liberal, at det 
er ikke politikernes opgave 
at sætte begrænsninger for 
udviklingen af handelslivet i 
Næstved Kommune. Men det 
er politikernes opgave at være 
med til at træffe beslutning 
om, at Næstved Storcenter 
og kommende butiksområ-
der ikke skal være en kopi af 
Næstved bymidte. Derfor er 
det også fornuftigt, at sætte 
en nedre grænse for antallet 
af små butikker samt udeser-
vering ikke foregår i Næstved 
Storcenter. 

Næstved bymidte og bu-
tiksområdet ved Næstved Nord 
skal supplere hinanden. Næst-
ved bymidte indeholder i dag 
31 dagligvarebutikker og 102 
udvalgsvarebutikker og et væ-
sentligt element i bymidten er 
bl.a. forskellige former for be-
spisning som får stadigt større 
betydning i forbruget. Næst-
ved bymidte er således siden 
2012 blevet et mere attraktivt 
centrum for udespisning, un-
derholdning og natteliv.

Derfor må det også være en 
politisk opgave at styrke ram-
merne for butikslivet i Næst-
ved bymidte. Plan- og Erhverv-
sudvalget var forleden på 
besøg i en butik på Axeltorv og 
her var budskabet, at torvet 
skulle gøres mere hyggeligt 
- liv på Axeltorv. Dertil kom-
mer at de snart mange stu-
derende fra Campus Næstved 
og Udlændingestyrelsen nemt 
skal ledes til bymidten via 
Campusruten og en kommen-
de opgradering af Sct. Peders 
Kirkeplads vil højne kvaliteten 
af hele bymidten. Hvis så også 
byrådet i indeværende perio-
de får truffet beslutning om 
at udvikle en hel ny bydel på 
området på og omkring area-
lerne på havnen, ja så er jeg 
optimistisk omkring Næstved 
bymidte og Næstved som han-
delshovedstad i Sydsjælland.

udvikling af bymidten og hele 
Sydsjællands indkøbscentrum
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Af Niels True, Næstformand for Plan- og Erhvervsudvalget
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tanker om Vand
Vand vil til evig tid være et emne 
som optager os, i denne tid er 
det afledning vi taler mest om, 
men det at skaffe rent drikke-
vand, er mange steder et meget 
varmt emne. Undersøgelser har 
vist, at Næstveds drikkevand er 
noget af Danmarks mest sikre, 
fordi der ligger et tykt lerlag i 
det meste af kommunen, som 
beskytter mod nedsivning. Der-
til kommer, at NK forsyning får 
vand fra et område, hvor grund-
vandet står meget højt, og ri-
sikoen for forurening derfor er 
minimal. Ikke nok med det, men 
da jeg gik ind i den lokale vand-
værksbestyrelse, var det fordi 
Næstved kommune ønskede 
at nedlægge alle private vand-
forsyninger, og levere vandet 
til hele kommunen. Det vil de 
stadig kunne, for de har rige-
ligt med vand, (at det muligvis 
ender sådan skyldes imidlertid, 

at der i dag stilles så store krav, 
at de frivillige, som i dag sørger 
for vand i mange haner, giver 
op.) Jeg synes ovenstående er 
vigtigt at holde sig for øje, når 
der til stadighed forsøges at op-
piske en stemning om, at vores 
grundvand er truet. 

Jeg forventer vi i Teknisk Udvalg 
i denne valgperiode skal tage 
stilling til restriktioner på area-
ler, hvor der er vandindvinding. 
Der har hidtil været stor forstå-
else for vi alle skal have vand, 
og derfor har det ikke været et 
problem at finde kildepladser. 
Men jeg konstaterer, at man 
med de restriktioner, som er 
kommet forskellige steder, be-
handler ejere og ikke mindst 
naboer til arealer med boringer 
dårligt. Det vil give bagslag, og 
besvær for dem, som skal sikre 
at vi alle fremover kan få vand. 

affald+
KOD anlægget (forarbejder 
madaffald) som de, der var med 
på Ydernæs så, er afleveret af 
leverandøren, og virker tilfreds-
stillende. Nu venter man blot 
på, at alle kommuner starter 
indsamling. Næstved kommune 
skulle gerne være på banen til 
oktober. Og det bliver helt sik-
kert med denne ordning som 
alle andre, at det tager tid at få 
indkørt, men alle har forberedt 
sig så godt som man kan. Der 
vil sidde folk klar på 55 88 61 80 
til at besvare spørgsmål og af-
hjælpe problemer. 

Affald+ har købt Fiskehusvej 23, 
og vil dels kunne opsige et leje-
mål, men vil også i samarbejde 
med private aktører, kunne give 
et godt tilbud til kunder på gen-
brugspladsen. Men mere om 
det senere.

teknisk udvalg

Af  Elmer Jacobsen

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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Nu er det ikke vores byråds-
medlem der har startet en ny 
karriere, men vi har en anden 
berømthed med samme navn.
Han levede et spartansk liv 
i Ladby, og man mødte ham 
tit vandrende i Ladby og Her-
lufsholm.

Han var liberal til fingerspid-
serne, og deltog aktivt i alle 
Venstres arrangementer indtil 
sin død i 2006.

Her gjorde han sig bemærket 
med sin personlighed, og jeg 
tror ikke han selv var blevet 
fornærmet over at blive beteg-
net som en særling.

Men hans kunst lever videre. 
Han har i sommer været udstil-

let på Skagen, og lige 
nu kan man se nogle 
af hans værker på Tok-
keruplund ved Faxe.

På hjemegnen var han 
nok ikke så anerkendt. 
Hans stil var naivistisk, 
hvilket ikke har så stor 
folkelig opbakning.

Men blandt eksperter 
nød han stor anerkendelse, og 
allerede i hans samtid var han 
repræsenteret på store udstil-
linger.

Der er skrevet en bog af Lise 
Buurgård: ”Otto Poulsen – 
mellem naivisme og outsider-
kunst”.

Kunstneren 
otto poulsen

Af  Stig Hansen

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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Formand: Asbjørn Børsting 
Åsidegård, Askovvej 20 C, 
4733 Tappernøje. 2192 2000 - 
asbjorn.borsting@gmail.com
og asb@dakofo.dk, Fladså

Næstformand: Bjarne Haar 
Agertoften 26, 4700 Næstved.
2623 0444 -
jbhaar@stofanet.dk, Næstved

Kasserer: Egon Jensen
Ravnstrupvej 3A, 
4684 Holmegaard. 
5556 2002 - 2170 5102 - 
egjensen@mail.dk, 
Suså-Holmegaard.

Sekretær: Ulla Malling
Kildebakken 29, Everdrup, 
4733 Tappernøje. 5556 4005 - 
jumalling@yaholl.dk

Kurt Nielsen 
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 LOF i Næstved  og 
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 Fuglebjerg. 
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 
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
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