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2020 har på mange måder været et spe-
cielt år. Vi er alle medvirkende i og vid-
ner til en meget alvorlig situation, som 
berører hele verden. Der hersker ingen 
tvivl om, hvad jeg mener, Covid-19 – 
som er på alles læber. Vores hverdag og 
vaner bliver endevendt og nytænkt. So-
ciale aktiviteter og mærkedage er enten 
lagt på hylden eller bliver afholdt virtu-
elt. I hvert fald mærker alle ændringer-
ne, de nye tiltag. 

Der har været planlagt mange be-
givenheder i 2020, på hver sin måde 
skelsættende begivenheder, som er ble-
vet aflyst eller udsat. I Venstre havde 
vi set frem til at fejre Venstres 150 års 
jubilæum. Der var planlagt et brag af et 
landsmøde i Herning, dette er forelø-
bigt udsat til 2021. Jeg kan også nævne 
100 året for genforeningen, hvilket blev 
fejret – ikke glemt – men bestemt fejret 
på et absolut minimum. 

Adskillige arrangementer, som skulle 
afholdes i vores lokale vælgerforeninger 
er ligeledes blevet udsat eller afholdt 
på anderledes måder, f.eks. som nogle 
af vores bestyrelsesmøder, der blev af-
holdt virtuelt. 

På trods af det, er vi ikke gået i stå. 
Vi er, i skrivende stund, i fuld gang med 
valgkampens forberedelser til Kommu-
nalvalg og Regionrådsvalg 2021. Når 
I læser dette blad er der under 1 år til 
valget og meget skal gøres.

Vores borgmesterkandidat Kristian 
Skov Andersen og undertegnede er i 
fuld gang med at finde egnede kandida-
ter til opstillingsmødet, som forventes 
afholdt til maj 2021.

Er du interesseret i at blive vores kan-
didat eller kender du nogen, som du tæn-
ker egner sig, må du gerne melde dig eller 
denne, med henblik på en samtale med 
os, om at blive kandidat for Venstre.

Sideløbende vil der være en del plan-
lægning frem mod valget og en masse 
praktiske gøremål. Her er der en oplagt 
chance for at lære os at kende, Ven-
stre i Næstved. Ved at give Venstre en 
hjælpende hånd får du mulighed for, at 
være en del af en gruppe, der arbejder 
sammen mod fælles mål, hvori humor, 
sociale værdier og sammenhold indgår 
som vigtige parametre. Hvis du har tid 
og lyst, så kontakt os og meddel os, 
hvornår og hvor meget du synes det 
kunne værre sjovt at deltage.

Vi lytter gerne til dine forslag og ønsker 
og er taknemmelige for enhver indsats. Vi 
sætter alle sejl! Vi tænker nye tanker og 
lytter til nye ideer for, at vinde det kom-
mende Kommunalvalg. Nu skal vi lykkes 
med at få en Venstre borgmester.  

Jeg vil slutte med at ønske Jer alle 
en god Jul og et godt Nytår

Nu skal vi lykkes!
Af Jakob Mols, Formand for Venstre i Næstved Kommune 
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Ny folketingskandidat
Af Jacob Panton Venstre, Næstved 

Næstved kredsen har før været repræ-
senteret med et folketingsmedlem. Det 
må være den absolutte forventning, at 
det kan lade sig gøre igen.
Jeg håber jeg er manden, der kan leve op 
til den forventning. 

Men jeg kan ikke klare det uden alle jer 
gode Venstremedlemmer. Jeg har brug 
for jeres hjælp. Jeg har brug for jeres 
stemmer, og jeg har brug for jeres råd. 

I en tid hvor socialdemokraterne mere 
og mere viser, at de ønsker at omdanne 
Danmarks økonomi og velfærd til et so-
cioøkonomisk system, er det især vigtigt, 
at vi står fast, tager afstand og viser kant. 
Jeg er med på, at vores formand godt 
kunne have markeret sig mere og trådt 
bedre i karakter under Corona-krisen. 
Men vi skal huske på, under hvilke om-
stændigheder han overtog ledelsen. Da 
Coronaen ramte, havde Jakob Ellemann 
stadig ikke fundet sit stabile leje. Han er 
ved at komme efter det, og han markerer 
sig stadig stærkere i debatten. 
Men så meget desto vigtigere er det, at 
vi Venstremedlemmer også markerer os 
i debatten. Vi skal dele Venstres opslag 
på sociale medier. Vi skal kommentere 
på den røde bloks ulogiske tiltag. Vi skal 
smide fløjlshandskerne og sige vores me-
ning lige ud. Vi må ikke stå tilbage og be-
tragte kejserens klæder i stilhed. Vi skal 
turde sige højt, at Socialistdemokraterne 
er vor tids største trussel. 

Enhver regering havde lukket landet 
ned. Men enhver regering havde ikke 
gjort det uden at involvere erhvervslivet 
og økonomer. Enhver regering var aldrig 
blevet magtfuldkommen og arrogant. 
Enhver regering havde aldrig hemmelig-
holdt dokumentation og planer og levet 
efter devisen ”viden er magt”

Enhver regering havde aldrig brudt 
grundloven bevidst, som en anden elite 
der kan agere, som de vil.

Det havde kun en socialist demokratisk 
regering med Mette Frederiksen i front.
Mette Frederiksens samfundsmodel er 
eftertrykkeligt afprøvet i mange lande 
de sidste 100 år. 

Resultatet har altid ført til en dårligere 
velfærd og en udpint erhvervssektor. De 
er ekstremt topstyrede og kan ikke se nu-
anceret på samfundet. Det er deres måde 
eller ingen måde. De begrænser sig selv i 
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at skabe økonomi, fordi de er styrede af 
ismer og ideologier. Deres svar vil altid 
være højere skatter og afgifter. 

Man kan undres over, hvorfor Socialde-
mokraterne skrinlagde motorvejsprojek-
tet og linjeføring lige efter valget. Man 
kan undres over, hvorfor Socialdemo-
kraterne havde travlt med at nedlæg-
ge Venstres seniorpension og indføre 
Arnepensionen fremfor at være på for-
kant med Corona-krisen. De skal bruge 
motorvejsprojektet som valgløfte inden 
et folketingsvalg. Arnepensionen var en 
magtdemonstration. Det er kortsigtet 
og dumme politiske prioriteringer. Man 
kommer næsten til at savne Helle Thor-
ning og Bjarne Corydon. 

Venstre er baseret på græsrodsfilosofien. 
Ideerne kommer nedefra. De kommer 
fra erfaringer med hverdagen, livet og 
det hårdtarbejdende folk. 
Venstre er frihed til forskellighed og 
mennesket før systemet. 

Næstved er en nedprioriteret kreds med 
et stort potentiale. Der er mange mulig-
heder for opblomstring af erhvervsliv og 

styrkelse af eksisterende erhverv. Mere 
erhverv betyder flere arbejdspladser, mere 
nybyggeri, flere familier, højere huspriser 
og gang i Næstved og Danmark igen.

Hvorfor bygge øer ud for København, 
når man kan bygge en motorvej til Næst-
ved og opnå mere?

Vi skal simpelthen have en Venstremand 
som borgmester og Næstved repræsen-
teret i Folketinget.

TAK FOR ORDET

Jacob Panton, folketingskandidat 
Venstre, Næstved 
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Kun ét år igen
Af Kristian Skov-Andersen, Medlem af Næstved Byråd. Medlem af økonomi-  
og beskæftigelsesudvalg. Formand for Næstved havn

Tingene kan hurtigt vende i politik. 
Men her ved valgkampens begyndel-
se gør det da ikke noget at Socdem og 
Radikale er havnet i massive proble-
mer.

I Venstre er vi ved at gøre klar til 
den store dyst om byrådsflertallet 
i november 2021. Vi har forlængst 
gjort meget politisk forarbejde med 
en lang række markeringer i byråds-
salen, i budgettet, i Sjællandske og 
på facebook. I en kombination af at 
være i opposition og tage ansvar.

Internt arbejder vi på at blive endnu 
bedre til at stå sammen i gruppen. På 
at finde nye kandidater og på at samle 
midler til valgkampen. Og selvfølge-
lig også på valgteknisk samarbejde i 
blå blok, hvor C har skiftet frontfigur, 
DF er gledet ud og Nye Borgerlige er 
kommet ind.

Mette lukkede minkerhvervet. Borg-
mesteren vil lukke havnen. Der ses 
ikke meget respekt for samfundets 
indtægtsgrundlag. Måske fordi vi 
her i Næstved modtager mange nye 
millioner fra andre kommuner. Kom-
muner, som har færre problemer, 
end hvad man i Næstved har påført 
sig gennem tiderne.

I Venstre har vi mange kort på hån-
den og grund til optimisme.

Med venlig hilsen
Kristian Skov-Andersen, 
borgmesterkandidat
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Region Sjællands 
største sundhedsudfordring!

Med den nye politik er ambitionerne 
for forskningen i Region Sjælland sat 
markant op og der er fokus på nogle 
af de største sundhedsudfordringer – 
Kronisk sygdom og Multisygdom.

To ud af tre borgere i regionen har èn 
eller flere kroniske eller langvarige 
sygdomme, for eksempel KOL og Dia-
betes. Det skaber ulighed i sundhed. 
Derfor skal forskningen på vores sy-
gehuse især have fokus på kronikere 
og multisyge, så de kan få et bedre liv 
med deres sygdom.

Der skal blandt andet forskes i hvor-
dan Region Sjælland kan skabe bedre 
sammenhæng mellem behandlingen 
på sygehusene og i det nære sund-
hedsvæsen, så flere borgere kan blive 
behandlet ambulant eller i deres eget 
hjem.

Forskningsindsatsen inden for kro-
nisk sygdom og multisygdom skal 
omhandle holdbare løsninger, der kan 
sikre den mest optimale omstilling 
af udvalgte behandlingstilbud som 
kan foregå i borgernes nærmiljøer og 
hjem, samt undgå alt for mange gen-
indlæggelser på sygehuset.

Ny Forskningspolitik
Af Kirsten Devantier – Gruppeformand i Region Sjælland, medl. Videnskabs Etisk komite.
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I kraft af min dobbeltrolle som både 
kommunalpolitiker og regionspolitiker 
optager tankerne om en mulig etable-
ring af et Næstved Nærhus, mig særde-
les meget.

Ideen om noget, der kan opleves som 
“et sygehus i sygehuset” opstod for 
flere år siden i “AGNES-gruppen”, og 
mulighederne for et nyt og nært tilbud 
til specielt ældre borgere i Næstved har 
således haft mit stærke fokus igennem 
en længere periode. Flere har spurgt 
mig - “Hvad er Næstved Nærhus -  og 
hvorfor er du så optaget af denne ide?”

Baggrund
Omdannelse af Næstved Sygehus fra 
et akut- til et specialsygehus har affødt 
konsekvenser, som bl.a. sværere til-
gængelighed i forbindelse med en del 
indlæggelser og behandlinger til gene 
for særligt ældre, svækkende borgere 
og deres pårørende. Samtidig efter-

spørger mange borgere bedre sammen-
hæng og koordinering i deres forløb. 

Der er således behov for at gentænke 
den sammenhængende indsats i sam-
arbejdet mellem Næstved Kommune 
og Region Sjælland. Det gælder ikke 
mindst indsatserne for borgere med 
mange sygehuskontakter og et stort 
behov for behandling og pleje i eget 
hjem som fx. “den ældre medicinske 
patient”.

Samtidig oplever Næstved Kommune 
et øget pres på midlertidige pladser af 
forskellig karakter (aflastningspladser 
samt akut-og rehabiliterings-pladser), 
hvor et nærhus kan bidrage til at frem-
tidssikre den samlede kapacitet af mid-
lertidige pladser og plejeboliger. 

Primo februar 2020 godkendte Regi-
onsrådet forslaget om brug af etage 11 
i højhuset på Næstved Sygehus. Ultimo 

februar besluttede Omsorgs- og Fore-
byggelsesudvalget, at administratio-
nen fortsatte samarbejdet med Regio-
nen på administrativt niveau i forhold 
til afdækningen af muligheden og po-
tentialet ved etablering af akutpladser 
på Næstved Sygehus. 

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget er, 
sammen med resten af Byrådet, tillige 
blevet orienteret om de overordnede 
tanker vedrørende “nærhuset” på bud-
getseminar den 27. august 2020. 

“Nærhus” med 
kommunale akutpladser 
Der stiles efter et nærhus med kom-
munale døgnakutpladser med udvidet 
indhold og styrket kvalitet, herunder 
en bred tværfagligt sammensat med-
arbejdergruppe med kompetencer på 
henholdsvis pleje-, behandlings- og 
rehabiliteringsområdet i akut/subakut 
sygdomsfase.

Næstved nærhus
Af Kirsten Devantier – Gruppeformand i Region Sjælland, medlem af Næstved Byråd.
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“Nærhuset” skal skabes dels via fysisk 
husfællesskab på Næstved Sygehus 
(højhuset), dels via nye tværsektorielle 
samarbejds- og organisationsformer, 
grader af fælles ledelse og samdrift i 
forhold til relevante faciliteter/kapaci-
teter, herunder understøttelse via Re-
gion Sjællands E-hospital.
Målgruppen ses inden for “den ældre 
medicinske patient”/borgere med læn-
gerevarende og behandlingskrævende 
sygdomme, der ikke (længere) har be-
hov for “full-size” specialiseret behand-
ling på sygehus, men hvor færdigbe-
handlingen/plejen ikke kan fuldføres i 
eget hjem/på plejecenter.

Status
På møde i Omsorgs- og Forebyggel-
sesudvalget i september måned 2020 
drøftede vi de forskellige perspekti-
ver, der er ved etablering af et Næst-
ved Nærhus. På mødet blev Udvalget 
ligeledes orienteret om de bygnings-
mæssige forhold på den aktuelle etage 
i højhuset, som også indebærer nogle 
begrænsninger i forhold til vores nu-
værende akutpladser, der ligger på 
Marskgården.

Vi har dygtige folk på denne opgave – 
lige som vi politisk også har bedt om 
konkret oplæg til de økonomiske for-
hold, herunder både husleje og drifts-
aftale.

Sideløbende hermed har der været af-
holdt workshops med deltagelse af vi-
sionær og engagerede medarbejdere / 
ledere fra både regionen og Næstved 
Kommune.

Som politiker - med stærke rødder 
i både den kommunale og regionale 
verden -  venter jeg med spænding og 
forhåbninger på de næste skridt i dette 
vigtige arbejde, som vil kunne gøre en 
værdifuld forskel for vores ældre bor-
gere i Næstved Kommune.
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Vælgerforening Næstved
Af Bjarne Haar, Formand for Vælgerforeningen i Næstved

Vi har desværre været noget handicap-
pede i 2020 med hensyn til diverse mø-
der og sammenkomster pga Covid19. 
Det har affødt diverse aflysninger pga 
det maksimale tilladte antal deltagere. 
Jeg håber ligesom alle andre, at der i 
løbet af 2021 kan blive lukket op, så vi 
igen kan komme i gang og få planlagt 
vore aktiviteter.
 
Et er sikkert, vi skal køre valgkampen 
for KV21 i en eller anden form og der 
skal sættes turbo på, så vi kan nå vo-
res mål!
 
Jeg vil gerne sende en opfordring til 
ALLE, som har tid og lyst til at hjæl-
pe i en eller anden form, til at melde 
ind. I bestemmer naturligvis helt selv, 
hvor meget eller hvor lidt tid I kan 
afse, men alt har interesse, ligesom 
eventuelle ideer til aktiviteter, som I 
går og pusler med.
 

 
Næste bestyrelsesmøde er 
14. januar 2021

Vores Generalforsamling er 
8. Februar 2021

 

Med venlig hilsen
Bjarne Haar
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Venstre havde et flot valg til Folketinget 
på grundlovsdag i 2019. Vi vandt 10 
mandater og fik 44. Jeg kan godt lide at 
prøve at være nogenlunde realistisk…. 
Og derfor denne indrømmelse: De se-
neste 1,5 år har i gennemsnit været 
lidt trælse landspolitisk for Venstre. Vi 
mistede regeringsopgaven, kom ud i et 
slidsomt formandsskifte, vi fik Corona- 
pandemien og vi stod lidt i skyggen af 
en socialdemokratisk regering, der i pe-
rioden frem til – næsten – nu – efter det 
store flertals opfattelse havde et ganske 
godt greb om styringen af Coronakrisen 
i Danmark. Meningsmålingerne har 
længe vist et robust rødt flertal – med 
en ret stor socialdemokratisk fremgang 
og lidt på skift en mindre tilbagegang 
for støttepartierne. Venstre har stået 
til at miste godt 20 % af de vælgere, der 
stemte på os til Folketingsvalget i 2019. 
DF har tabt vælgere og vinderne er de 
konservative og nye borgerlige.

Forklaringer og undskyldninger kan 
vi have mange af. Der har nok været 
enkelte bump på vejen, som vi kunne 
have undgået. Tilbage til det direkte og 
realistiske sprog: En ret stor del af dem 
der stemte på os sidst synes, at den nye 
ledelse dels har sendt noget spredte sig-
naler og dels har haft en ”lidt forsigtig” 
opstart og et ”lidt langt” tilløb. Til det 
med de spredte signaler: Ja, det kan på 
områder være rigtigt. Men som et stort 
bredt liberalt parti skal der altså være 
plads til nogen forskellighed! Vi skal 
ikke blive lige så ensrettede, som det 
nuværende regeringsparti. Det med Ja-
kob Ellemanns lidt langsomme tilløb: Så 
længe regeringens håndtering af pande-
mien i Danmark havde bred opbakning 
i befolkningen har det været svært at 
agere ny markant oppositionsleder!

I de seneste uger har tingene ændret 
sig. Regeringen – frem for alt statsmini-
steren – er nu blevet alt for sikker på, at 
hun altid har ret. Og inden meget vidt-

rækkende beslutninger træffes, inddra-
ges ikke mange uden for regeringsle-
delsen/statsministeriet. Samtidig har 
vores formand Jakob holdt en fremra-
gende landsmødetale, hvor Venstres 
kommer med gode og konstruktive og 
gennemarbejde politiske udspil. Vores 
lokale folketingskandidat Jacob Panton 
er bare så parat til at komme ud over 
stepperne og har en meget stærk per-
sonlighed og masser af gå på mod. Og 
så tilhører jeg optimisterne omkring 
pandemien – vacciner og bedre behand-
linger er rigtigt godt på vej. Ikke langt 
ind i 2021 kan vi gå i offensiven i den 
virkelige verden. Vi har masser 
af opsparet energi. Vi ved, at 
vi i slutningen af 2021 vil 
gå stærkt efter at vinde 
kommunevalget i Næst-
ved Kommune og sam-
tidig skal vi for alvor til 
at lade op til næste valg 
til Folketinget. 

LYS FORUDE!
Af Asbjørn Børsting, formand for kredsbestyrelsen for V i Næstvedkredsen
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Den politiske sæson i EU er i fuld gang, 
selvom vi ligesom mange andre ar-
bejdspladser er hæmmede af corona-re-
striktioner, og fysisk fremmøde ikke 
længere er hverdagen. Da Europa-Par-
lamentet er sammensat af folkevalgte 
og ansatte, som rejser ind fra hele EU, 
har huset været meget opmærksom 
på, hvordan vi undgår smittespredning 
mellem de forskellige lande. 

Vores møder og afstemninger er alle 
blevet virtuelle, så mit arbejde foregår 
primært fra kontoret i Folketinget i 
stedet for i Bruxelles. Heldigvis funge-
rer det udmærket, og med læringer fra 
forårets første nedlukning, fortsætter 
arbejdet nu ufortrødent.

Centralt Venstre-løfte 
i EU’s klimalov
Vi har her i efteråret stemt klimaloven 

igennem i Europa-Parlamentet, og der 
er kommet markante Venstre-aftryk 
med i lovteksten. En af de helt store 
sejre for os er mit forslag om, at al ny 
EU-lovgivning skal vurderes ud fra kli-
maeffekten. På den måde vil klimahen-
syn få en central plads i maskinrum-
met, når vi laver lovgivning. Det er der 
brug for, hvis vi skal nå i mål med at 
blive et CO2-neutralt samfund i 2050.

Det var et af vores centrale løfter i 
EU-valgkampen sidste år, og nu har vi 
allerede fået opbakning til det.

Vi skal være meget ambitiøse i klima-
politikken i EU, for netop klima er en 
udfordring, der i høj grad skal løses in-
ternationalt. Når vi arbejder sammen i 
de 27 medlemslande, når vi meget læn-
gere i forhold til at bremse klimaforan-
dringerne – og med fælles spilleregler i 

EU undgår vi at svække dansk konkur-
renceevne på vejen derhen.

Klimaloven skal nu forhandles med 
medlemslandene og Kommissionen, 
men i mellemtiden vil vi fortsætte med 
at arbejde for en markedsdrevet og in-
novativ klimaindsats.

Genopretning af 
økonomien kræver reformer
Det næste politiske slag er om EU’s 
7-årige budget, hvor vi i Venstre og 
i den liberale gruppe i EU kræver en 
reel ”retstatsmekanisme”. Så regerin-
ger, der ikke efterlever de grundlæg-
gende værdier i EU, ikke får adgang til 
EU-midler. 

Med budgettet følger også den store 
genopretningspakke til EU’s økono-
mi ovenpå pandemiens nedlukning af 

Klima og økonomi: De Europapolitiske slag
bliver taget, selvom også EU er i corona-nedlukning
Af Linea Søgaard-Lidell, Sjællands medlem af Europa-Parlamentet
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samfund, produktion og erhverv. Pen-
gene skal virke hurtigt, løfte private 
investeringer og ikke mindst sikre de 
europæiske markeder. Alt sammen 
godt og bestemt i Danmarks interesse. 

En af de gode ting, som vi i nuværen-
de kompromis har fået igennem er, at 
genopretningsmidlerne skal være med 
til at sikre en grøn og en digital omstil-
ling i EU. Faktisk vil hele 40 procent 
gå til projekter, der understøtter vores 
mål på klima og miljøområdet. 

Samtidig har jeg særligt kæmpet for, at 
genopretningspengene bliver knyttet 
til krav om, at landene til gengæld skal 
gennemføre økonomiske reformer, 
som skaber arbejdspladser og vækst. 
Det bliver en meget vigtig opgave de 
kommende år, at vi sikrer, at reformer-
ne rent faktisk bliver gennemført, og 
at pengene kommer til at virke efter 
hensigten. 

For mens vi lapper på økonomien nu 
og her, så sender vi faktisk regningen 
ud i fremtiden og videre til næste ge-

neration. Det er nemlig først fra 2028 
og helt frem til 2058, at EU-landene 
skal betale af på den høje corona-gæld. 
Det er derfor helt afgørende, at vi også 

sikrer, at den næste generation bliver 
i stand til rent faktisk at kunne betale 
regningen. Så vi er solidariske med den 
næste generation. 
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Nyt fra Suså-Holmegaard vælgerforening
Af Flemming Rasmussen, formand Venstre Suså-Holmegaard 

Kære medlemmer, i skrivende stund er 
året 2020 ved at gå på held, og det er 
tid til at se tilbage på det år, der er gået 
og frem til det nye år 2021.

Året 2020 startede som alle andre. Vi 
fik holdt vores generalforsamling med 
flot fremmøde, i Super Brugsen i Fens-
mark, - men så skete der noget, noget 
som skulle forandre vores liv og hver-
dag radikalt, da COVID-19 ramte os.  
Fra den ene dag til den anden kunne 
vi ikke forsamle os mere, og det har 
betydet aflysning af møder, bl.a. vores 
Grundlovsmøde og andre planlagte 
arrangementer. Vi fik dog i 2020 mu-
lighed for at vælge en ny folketings-
kandidat, i form af Jacob Panton, som 
vi har store forventninger til ved det 
kommende folketingsvalg. 

Året 2020 vil blive husket for CO-
VID-19, og året hvor store sportsbegi-

venheder blev aflyst, som EM i fodbold 
samt OL. 

Året 2021 bliver et spændende år – det 
er året med kommunevalg i november, 
og hvor det skal vise sig, om Venstre 
kan sætte sig i borgmesterstolen for 
første gang i over 100 år. Det bliver et 
spændende kommunalvalg, hvor CO-
VID-19 kan få en vis betydning for af-
viklingen. 

Generalforsamling i Venstre Suså-Hol-
megaard finder sted d. 24 februar kl. 
19.00. Hvor det skal finde sted er stadig 
ikke besluttet, og vil først blive beslut-
tet på vores møde i januar. På grund af 
COVID-19 afventer vi, i hvilken form 
generalforsamlingen kan afholdes, så 
den bliver holdt så sikkert som muligt 
for alle. 

På generalforsamlingen er der - valg af 
formand, - valg til bestyrelsen, - valg af 
suppleanter til bestyrelsen, samt valg 
af revisor og revisor suppleant. 

Jeg håber, at det bliver muligt grundet 
COVCID-19, at rigtig mange af jer kan 
møde frem til vores generalforsamling 
d. 24 februar, så vi kan få valgt en stærk 
bestyrelse frem mod kommunalvalget i 
november.

Jeg vil her til sidst, på vegne af 
bestyrelsen, ønske jer alle en God Jul 
og lykkebringende Nytår.
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Ved indgangen til valgåret 2021, må 
man konstatere at Carsten Rasmussen 
står stærkt – og det er delvist blå bloks 
“fortjeneste.”

En borgmester kan væltes på to må-
der: Af skandaler eller af dårlig politik. 
I Næstved er der ingen skandaler. Borg-
mesteren har ikke “taget af kassen” el-
ler som en anden Frank Jensen, været 
inddraget i Me Too. Hvad politikken 
angår har han næsten konsekvent by-
rådets 31 mandater bag sig. Hvilket gør 
det vanskeligt, for ikke at sige umuligt, 
at anklage Carsten Rasmussen og S, for 
at føre en dårlig politik. VI har jo selv 
stemt for.

Valgperioden begyndte med at borgme-
steren uddelte mellemstore holdkæft 
bolsjer i form af udvalgsformandsposter 
til SF, Venstre og Konservative. Hvad SF 
og Konservative angår, må man konsta-

tere at bolsjerne har virket. Kritikken af 
Carsten er minimal.

Hvad Venstre angår, har vi også nu 3 
år i træk bakket op. Om Varmestuens 
flytning. Om lukning af Holme-Olstrup 
skole. Om budgettet, hvor Carsten Ras-
mussen med en lille genistreg denne 
gang tog fusen på alle, med en 2-årig 
budgetaftale, både for 2021 og 2022. 
Dermed afskærer han os fra, for alvor, 
at kritisere kommunens økonomi de 
næste to år. Også i valgåret. 

Endda da svømmehallen skulle bruge 
60 mio. kr. mere, bakkede et massivt 
flertal op. Alle, undtaget Cathrine, Seba-
stian, Enhedslisten og jeg, stemte for. Et 
merforbrug i den størrelsesorden kunne 
ellers godt have været den skandalesag, 
som kunne ændre et valg, men også her 
fik borgmesteren det blå stempel.

Vi har også politiske sejre. Bestemt. Skt. 
Jørgens skole fik overbygningen igen. 
De kommunale veje blev ikke privati-
seret. Penge til pasning af egne børn. 
Der er givet mere til folkeskolen. Kunst-
græsbaner o.s.v.

Men, for den almindelige borger er bil-
ledet: Et enigt mellemgråt byråd, der 
bakker borgmesteren op.

Blandt erhvervslivet er der også op-
bakning. Efter valget i 2017 troede 
erhvervet, at Carsten var blevet socia-
list og farlig. Men efter 3 år (ja 4 år jf. 
budgetforliget), med årlig sænkning af 
dækningsafgiften, er erhvervsfolk igen 
overbevist om, at Carsten er en almin-
delig,  ufarlig og halvborgerlig provins-
socialdemokrat.

Er KV 2021 så tabt? Nej da, men vi har 
brug for en klar politik, som ikke bare 

Svært – men ikke umuligt
Af Søren Revsbæk, Byrådsmedlem, Venstre.
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I en tid med pandemi, mødeforbud, 
nedslagtning af mink, grundlovs-
brud, klimaforandringer, Me Too, en 
amerikansk præsident som nægter at 
forlade det hvide hus, må man sige at 
verdens bekymringer er ved at falde 
over hinanden. Jeg kom til at tænke på 
højskolesangen: Jeg elsker den broge-
de verden, og slog den op – hvor er den 
rammende i sin tekst, og et vidnesbyrd 
om at verden vil gå videre. En dag vil 
alt det ovenstående være historie, som 
eftertiden skal tage ved lære af. 

Den generation jeg tilhører har på 
mange måder været utrolig forkælet, 
vi har aldrig oplevet sult eller krig. Det 
er ikke mange generationer, som har 
haft det privilegium i Danmarkshisto-
rien. Nu er minkerhvervet lukket ned, 
og de Radikale taler om, at tage 1/3 af 
landbrugsjorden ud af dyrkning. Lo-
kalt er vi godt med på vognen, i Tek-
nisk udvalg drøfter vi naturpolitik og 

offentlighedens adgang til naturen. 
Cathrine og jeg lægger en stor del af 
vores indsats på, at det kommer til at 
ske ad frivillighedens vej. Men ingen 
tvivl om, at naturen bliver mere pres-
set fra alle sider, og der er stort set kun 
vores erhverv til at afgive. Lad os håbe, 
at fremtidige generationer kan leve 
lige så privilegeret som vi har gjort, og 
ikke mindst få noget at leve af.

er det samme som Carsten Rasmussen. 
Navnlig på de store velfærdsområder: 
Børn, ældre, handicap – og bosætning. 

Det er dér stemmerne virkelig kan flyt-
tes, ikke på Havn eller whistleblower-
ordning. Det så vi ved sidste valg, hvor 
skolepolitikken var helt i centrum. De, 
som gik imod S-flertallet vandt stem-
mer, de som gik med S-flertallet tabte 
stemmer. 

At præsentere en liste med dygtige 
unge (i varierende alder) friske kandi-
dater er ikke nok. Vi skal have en klar 
politik. Så det kan lade sig gøre, men 
alle borgerlige skal i tænkeboks – og det 
skal gå stærkt.

Kamp må der til, skal livet gro,
ej kamp blot for dagligt brød,
men kamp for frihed i liv og tro -
thi evig stilstand er død!

Og derfor elsker jeg verden
trods al dens nød og strid;
for mig er jorden skøn endnu
som i skabelsens ungdomstid!

Tanker i en tid
Af Elmer Jacobsen
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Nye Vand- og svømmefaciliteter
Af Niels True, Formand for NK-Forsyning A/S

Det er næppe gået manges næser forbi, 
at der skal opføres nye vand- og svøm-
mefaciliteter i Næstved Kommune til 
erstatning af 3 eksisterende og godt 
brugte svømmefaciliteter i Næstved. 
Det er et projekt som har været længe 
undervejs, men projektet har overstå-
et udarbejdelsen af udbudsmaterialet 
og det er offentliggjort. Projektet er 
udbudt som totalentreprise og næste 
milepæl er 4. december 2020, hvor der 
er frist for ansøgning om prækvalifika-
tion. Kommer der mere end 4 ansøge-
re, så er der en udvælgelse i forhold til 
erfaring med bl.a. projektering og ud-
førelse af svømmehaller samt erfaring 
med styring af komplekse byggerier.

Som skrevet indledningsvist, så har 
nye vand- og svømmefaciliteter været 
længe undervejs. Først beslutning om 
de eksisterende svømmehaller skul-
le renoveres kontra opførelse af ny, 
herunder samle 3 faciliteter til en ny 
svømmehal. Da beslutningen blev truf-
fet om at opføre en ny svømmehal, blev 
projektet forsøgt udbudt som offent-
ligt-privat partnerskab uden held. Det 
var i sidste byrådsperiode.

I denne byrådsperiode har Byrådet 
truffet beslutning om selv at bygge 
og drive en ny svømmehal og der blev 
i starten afsat 152 mio. kr. på anlægs-
budgettet. Det blev i et senere budget-
forlig for 2020 forhøjet med yderligere 
10 mio. kr., da forligspartierne gerne 
vil have en svømmehal, der lever op til 
byrådets forventning om kvalitet og 
indhold, herunder mulighed for et 50 
meters bassin og øgede åbningstider.

Nu er vi næsten ved nutiden. Der blev 
nedsat et byggeudvalg hvor jeg har 
sæde som repræsentant for valggrup-
pe 2 (V+C). I byggeudvalget har vi bl.a. 
arbejdet med bassinprogram, som kan 
oversættes til: hvad kan vi få for penge-
ne, som opfylder byrådets krav til en ny 
svømmehal. Det viste sig, at det ikke 
var muligt at rumme et 50 meters bas-
sin inden for de nu 162 mio kr. hvoref-
ter de Konservative lod en “vandbom-
be” springe om at finde yderligere 60 
mio. kr., så den samlede sum nu er 222 
mio. kr. og flertallet af Venstres byråds-
gruppe tilsluttede sig dette.

Det er mange penge at putte i en svøm-
mehal, men jeg synes det var rigtigt, at 
tilføre yderligere 60 mio. kr. fra kom-
munekassen for at kunne tilbyde bor-
gere og gæster attraktive og moderne 
svømmefaciliteter, der rummer både 

18



plads til eliteidræt, breddeidræt samt 
leg og morskab. Når vi skal bygge, 
skal vi ikke gøre det halvt eller byg-
ge noget, som vi ikke er helt tilfredse 
med. Det skal være en svømmehal, 
der er fremtidssikret i mange år frem 
med fokus på rette indhold og i rette 
kvalitet. Sporene fra et tidligere byg-
geri af idrætsfaciliteter skræmmer 
stadig i Næstved byråd. I udvælgelsen 
af det færdige projekt vægter arkitek-
tur, funktionalitet og kvalitet mere 
end prisen. Byrådet ved godt, hvad 
det vil have af indhold, men hvordan 
det så udmøntes, er op til tilbudsgi-
verne og deres arkitekter. Man kun-
ne godt bygge billigere, med et andet 
valg af materialer, men ønsket er en 
svømmehal i høj kvalitet, hvor valg 
af materialer og indretning skal give 
en billig drift. Men andre ord er der 
ikke lagt op til eksperimenter, men 
det sikre valg. Det kan jeg kun bifal-
de og jeg lægger også vægt på, at det 
var et enigt byggeudvalg som står 
bag indholdsprogrammet, herunder 
repræsentanter fra svømmeklubber, 
fritidsudvalget og handicaprådet. 

Første spadestik tages næste efterår 
lige inden valget – hvorfor mon? 

Som medlem af byggeudvalget er 
der stadig mange opgaver og jeg vil 
have fokus på, at vi får en svømme-
hal indenfor budget med det ønskede 
indhold. Hentet fra byggeprogram-
met: ”Det er afgørende for Næstved 
Kommune, at den nye bygning inde-
holdende de nye vand- og svømme-
faciliteter overholder det af Næstved 
kommune bevilligede anlægsbudget.”

Den Gamle Købmandsgård 
Selskab og mødelokale

Stort rummeligt lokale udlejes 
til fester, møder og kurser.
Op til 60 pers. Alt i service. 

Te/anretter køkken.

Henvendelse til
Tlf. 5556 4005/2285 0691

www.mallingskoemandsgaard.dk

Kildebakken 29, Everdrup
4733 Tappernøje
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Mindeord
 

Helmer Jensen - 
Et af Venstres æresmedlemmer 
er ikke mere.

I sommer fik Helmer fra Enø besked 
om, at kræften havde tag i ham, og hel-
bredelse var ikke muligt. 

Tirsdag den 8. september sov han stille 
ind 85 år gammel. Venstre har således 
mistet et særdeles aktivt medlem igen-
nem mange år. 

Først var det som medlem af Venstres 
ungdom, hvis lokalforening han var 
formand for igennem flere år, og si-
den sad han i bestyrelsen for Venstre i 
Næstved. Helmer var formand for Ven-
stres Ungdom i de år, hvor det var ste-
det unge mennesker mødtes, og hvor 
de var kendt vidt og bredt for deres fe-
ster. De var så store, at de kunne træk-
ke landskendte kunstnere og orkestre 
til Næstved. Det er således blevet til 

utrolig mange timers frivilligt arbejde 
i foreningens tjeneste. Lige som Birthe 
og Helmer var utrolig flittige mødedel-
tagere, så snart Venstre kaldte. 

Igennem mange år har Helmer lagt lo-
kaler til på Dyremosegården i Fodby, 
hvor Venstres valgplakater blev kli-

stret og opbevaret. Igennem mange år 
var Helmer forsanger når foreningen 
kaldte til møde, nu er sangstemmen 
forstummet. 

Æret være Helmers minde.

Elmer Jacobsen.
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Mindeord 
 

Knud-Erik Madsen, 
sekretær Region Sjælland

Venstres mangeårige sekretær, Knud-
Erik Madsen, Næstved er død i en alder 
af 75 år.

Knud-Erik Madsen var i mere end en 
menneskealder en af Venstres enga-
gerede og meget travle administrative 
kræfter, som sikrede, at et utal af mø-
der i Venstres regi blev tilrettelagt, ind-
kaldt og afviklet på både Lolland-Fal-
ster og store dele af Sjælland. Dels i sin 
egenskab af sekretær, lokalformand og 
kredsformand samt valgansvarlig.

Hans organisationsarbejde gjorde ham 
vellidt, kendt og respekteret i såvel 
Næstved som i det gamle Præstø amt 
og på Lolland-Falster, hvor et utal af 
lokalforeningsformænd og organisati-
onsansvarlige trak på hans omfattende 

lokalkendskab. Det blev tydeliggjort og 
gav sig markante udslag efter kommu-
nalreform og kommune-sammenlæg-
ninger, hvor han som regionssekretær 
var en ren vidensbank, der evnede at 
aktivere foreninger og kredse. Hans 
netværk var stort, han sparede ikke sig 
selv i det komplicerede arbejde. Heller 
ikke når håbefulde kandidaters kan-
didat- og valglister skulle klargøres og 
der manglede plakater, brochurer eller 
underskrifter. Han lod ikke sine kandi-
dater i stikken og kørte ofte i nattens 
mulm og mørke ud med manglende 
materiale. 

Knud-Erik Madsen var et stort hjul 
i det bagland intet politisk parti kan 
undvære. Du kunne stole på ham, og 
hans smittende humør var altid med 
til at holde dampen oppe. Han var et 
engageret politisk menneske, som med 
humør og indsigt sørgede for, at rigtig 

mange mennesker fik gode oplevelser i 
politik.

Venstre skylder ham og hans familie, 
hans hustru Ulla og børnene, Lisbet og 
Henrik meget stor tak.

Kirsten Devantier
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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...

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

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 restaurant. 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 KroFuglebjerg Kro Gugliotta & co.
Engineering Excellence for a Demanding World

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

Danmarksbedste
produktprogram til 
biogas ATEX Ex



LIBERALE VENNER – er det noget for dig…
Vi er nogle tidligere aktive medlemmer af Venstres´ 
lokale organisationer, der i 2009 satte os sammen 

for at etablere “Netværket Liberale Venner”.
Netværket er bygget på det liberale fællesskab, 

og ikke mindst på et socialt grundlag. Vi er 
således ikke “konkurrenter” til de lokale 

Venstre foreninger, men et supplement for både 
nuværende- og tidligere medlemmer og andre der 

kan gå ind for de liberale værdier. 

Vi mødes gerne 4-5 gange om året til 
arrangementer. Det kan være en aften, hvor vi 

først får en middag, og derefter et foredrag, eller et 
andet festligt indslag. 

Det kan også være et virksomhedsbesøg, 
museumsbesøg, eller andet kulturelt. 

Det er medlemmerne der kommer med forslag og 
styregruppen der får det hele til at lykkes.
I 2019, havde vi 10-års jubilæum og vores 
medlemstal ligger i dag på 36 medlemmer.

Vi har et årligt kontingent på kun kr. 100,-

Er du interesseret i at møde “gamle” Venstre venner 
på et mere socialt og uformelt niveau, er du meget 

velkommen til at kontakte en af nedenstående 
kontaktpersoner fra styregruppen. 

Jan Elvang – tlf. 50 85 28 20 
– mail: elvang.jan@gmail.com

Mogens Dalby – tlf. 25 76 24 00 
– mail: dalbymogens@gmail.com

Arne Knudsen – tlf. 55 73 12 26 
– mail: maak@stofanet.dk

Annelise Petersen – tlf. 28 87 94 20 
– mail: annelisep1204@gmail.com

Flemming Jørgensen – tlf. 20 88 88 98
– mail: fljo@stofanet.dk

Vi ser frem til at se nye, 
samt “gamle” ansigter…
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TELEFON- OG ADRESSELISTE 
VENSTRE I NÆSTVED KOMMUNE

Venstre i Næstved Kommune
Jakob Mols
jam@danishagro.dk 
Tlf. 2032 8492

Venstre i Næstved-kredsen og
Vælgerforeningen Venstre i Fladså
Asbjørn Børsting
asbjorn.borsting@gmail.com 
Tlf. 2192 2000

Vælgerforeningen 
Venstre i Fuglebjerg
Harald Palmvang
toftegaard@post.tele.dk 
Tlf. 4020 8418

Vælgerforeningen Venstre i Næstved
Bjarne Haar
jbhaar@stofanet.dk 
Tlf. 2623 0444

Vælgerforeningen 
Venstre i Suså-Holmegaard
Flemming Rasmussen
Flemming.rasmussen@siemens.com 
Tlf. 3052 6407

Venstres byrådsgruppe i Næstved
Kristian Skov-Andersen
kgsko@naestved.dk 
Tlf. 5181 7188
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BLIV MEDLEM
Vigtigt er det at deltage i 
samfundsdebatten, og bedst er 
det at give sin mening til kende 
gennem et politisk parti.
Mere end nogensinde før er der 
brug for liberale stemmer i de-
batten. For et beskedent beløb  
om året kan du blive medlem af 
Venstre. Henvend dig til en af 
de ovennævnte. Er du allerede 
medlem, så mød op til vore 
mange arrangementer og lad 
din stemme blive hørt.

Se også hjemmesiden www.naestved.venstre.dk eller find os på facebook


