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Anders Fog signerer sin bog 
ved årets landsmøde
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Det viste sig meget klart i forbindelse 
med de netop afsluttede valg, både fol-
ketingsvalget, men også folkeafstem-
ningen om EU-forbeholdet, at vi har 
et kæmpe problem med at finde aktive 
medlemmer. Der er ikke mange, som 
melder sig under fanerne, når der skal 
ske noget.

Det er klart et fokuspunkt, som skal ar-
bejdes med hen imod KV25.

Venstre har faktisk barslet med ”den blå 
cafe,” med en lille folder, som I måske 
har set, som gør det muligt at få IKKE 
medlemmer til at skrive sig op som in-
teresserede og derved få tilsendtmate-
riale fra Venstre uden at skulle betale 
medlemskontingent - det kan vi bruge 
på vores arrangementer på torve og 
stræder.

Vi kan ikke fortsætte på samme måde som 
hidtil, der skal ske noget mere, hvis vi vil 
noget med vores forening(er).

Jeg lod mig inspirere af et par initiativ-
rige medlemmer, som der heldigvis sta-
dig er nogle af, og af tidligere ideer fra 
Asbjørns tid.

Derfor har jeg præsenteret bestyrelsen 
for nogle ideer til en fremtidig organi-
sering af vores arbejde hen imod KV25, 
som jeg håber på vi kan implementere 
i foreningerne, således at vi  arbejder 
sammen - alle sammen, som flere har 
ytret ønske om.

1. Vi skal have samlet en idebank
Ideer fra alle er velkomne, uanset om 
de er kommer fra medlemmer eller ej, 
men ideerne skal samles, sorteres og 

gennemgås for at der kan sættes hand-
ling bag. Det er sådan, at unge ofte har 
nogle ideer, som vi andre i en lidt anden 
årgang ikke vil kunne finde på. 
Det samme gælder for ældre, som har 
en masse erfaring og som helt sikkert 
kan bidrage med gode ideer.

Derfor skal ingen ideer fejes af bordet 
før de er kikket på, alt og alle skal tages 
alvorligt.

2. Vi skal danne nogle interesse-
grupper, eller temagrupper om 
man vil.

Grupperne kan evt. afspejle udvalgene 
i byrådet, eller vi kan samle nogle efter 
egne ideer.
Erhverv, landbrug, skoler, unge, idræt, 
ældre osv.

Endnu et år er hastigt ved at være 
overstået, så vi har travlt!
Bjarne Haar, Formand for Venstre i Næstved Kommune 
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I hver gruppe skal der være en tovholder 
(EN AKTIV) og også meget gerne et by-
rådsmedlem.
Disse grupper refererer til formanden, 
som aftaler med bestyrelsen, hvilke til-
tag der skal iværksættes.
Ethvert tiltag skal have en ansvarlig, 
som skal stå for udførelsen, og fremlæg-
ge resultatet for bestyrelsen.

Jeg forestiller mig, at alle aktive i besty-
relsen vil få en andel i det arbejde – og 
jeg vil henstille til, at alle medlemmer i 
bestyrelsen (rne) deltager og arbejder 
for sagen.

3. Vi skal oprette et 
 aktivitetsudvalg
Dette udvalg skal stå for det praktiske 
arbejde, og f.eks. sørge for telt, ballo-
ner, flyers, tage billeder osv. til de for-
skellige opgaver.

Udvalget behøver ikke udelukkende be-
stå af medlemmer, men interesserede 
med praktisk sans.
Det kunne være en rigtig hyggelig fami-
lieopgave.

Emner til en idebank kunne være:
- Kaffemøde med en politiker hos en 

virksomhed/forening eller. lign.
- Idrætsarrangement med politisk ind-

slag.
- Diverse arrangementer som lørdage 

på Næstved Rådhus, på torvet og an-
dre steder rundt om i kommunen.

Arbejdet mod KV25 skal starte straks, 
så vi ikke igen kommer på baghjul, det 
går slet ikke en gang mere.

Alle medlemmer i Venstre i Næstved 
kommune og deres familier ønskes 

en rigtig glædelig Jul og et 
godt Nytår, som skal blive 

et rigtig godt år for Venstre.
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Hvor er den liberale 
medvind?
Af Kristian Skov-Andersen

Venstres nedtur har berørt os alle i 
høj grad, også mig selv. Men selvføl-
gelig venter bedre tider.

Vi må indse, at valgene vindes af 
den mest samlende skikkelse - ikke 
nødvendigvis af den bedste politik. 
Vores tidligere succes er kammet 
over, når så stærke V-profiler som 
Støjberg og Løkke samler stemmer 
til egne partier.

Danskerne har vænnet sig til, at 
økonomien er stærk og sund, lige 
meget hvad. Det er både vores for-
tjeneste og vores udfordring, for 
økonomi har været vores adelsmær-
ke. Vi skal vælges på meget mere 
end økonomisk ansvarlighed. Vi 
forstår økonomien og samfundet 
bedst, det skal kobles med en tilsva-

rende bedre forståelse af og dialog 
med vælgerne. Vi skal indtage Dan-
mark på ny, som Uffe gjorde det i sin 
tid.

Måske Linea er en kommende stats-
minister, hvis ikke Jakob. Klog og 
tiltalende med et moderne blik på 
samfundet - og imponerende resul-
tater i EU samt et godt blik for at 
gøre grøn omstilling til vores pri-
mære drivkraft. 

Det skal nok gå. Glædelig jul. 
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Visioner for Næstved Kommune
Af Cathrine Riegels Gudbergsen, Gruppeformand

Jeg får rigtig mange henvendelser i 
øjeblikket fra Venstre medlemmer, 
om hvorvidt Venstre skal gå med i en 
regering eller blive udenfor. Den er 
ikke let. Jakob Ellemann sagde meget 
fint på Landsmødet, at han havde på 
sit skrivebord en slidt gul post-it sed-
del hvor der stod, Danmark, Regering, 
Venstre og Jakob. Udfra hvad der var 
vigtigst for ham.

Det vil med mine øjne være bedst for 
Danmark, hvis Venstre går med i re-
gering, selvom vi ikke stoler på Mette 

Frederiksen. Man skal jo altid sørge 
for at holde sin ven tæt, men sin fjen-
de tættere. Det forudsætter naturlig-
vis at vi får betydelige aftryk. 

Men når det er sagt, så vil det givet-
vis være bedst for Venstre hvis vi står 
udenfor. Så det er ikke en let beslut-
ning. Historisk har vi nu engang dog 
haft det bedst med en rød regering, 
med en stærk opposition fremfor det 
modsatte. I Næstved går det stille og 
roligt. 

I Klima-Miljø og Friluftsturisme ud-
valget fylder diskussionen omkring 
CO2 reduktion meget, som den gør 
alle steder. Der er udarbejdet et kata-
log over, hvad kommunen som virk-
somhed kan gøre og hvad borgerne i 
kommunen kan gøre. 

Her har vi bedt om at det bliver syn-
ligt, hvad den politiske beslutning 
om ikke at bruge Round-up koster ift. 
øget CO2. Ligesom beslutningen om 
at man vil drive skovdrift efter urørt 
skov princippet. Som med alt andet 
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her i livet er man nødt til indse, at 
ethvert valg indebærer et fravalg. Det 
der virkelig rykker noget er, hvis vi får 
etableret nogle biogasanlæg i kommu-
nen, flere vindmøller og flere solceller. 
Men elnettet er blevet forsømt, så 
selvom vi kan producere nok strøm, 
kan vi ikke få det rundt i landet. Der-
for er der brug for andre modeller. 

I Affald Plus regi taler vi meget om 
Carbon Capture, det går kort fortalt 
ud på at man fanger CO2. Det kan 
så lagres og ved hjælp af teknologien 
Power to X kan man producere brint 
gennem elektrolyse baseret på vedva-
rende energi. Det giver grøn brænd-
stof. 

I Affald Plus er vi også i gang med at 
se på, hvordan vi kan hjælpe landsby-
er med at få decentrale varmeværker, 
hvis vores ejerkommuner vil gå med 
til det.

Det blev et meget klimaorienteret ind-
læg, men det fylder også meget i de-
batten pt. 

Jeg vil slutte med et feel good projekt, 
som I kan se mere om på kommunens 
hjemmeside. Nemlig Englebakkerne, 
et 38 ha stort område for enden af Ny-
gårdsvej. Det skal bruges til jordopfyld-
ning, men formes og gøres rekreativt, 
så det over årene bliver et stort herlig-
hedsområde med udsigtstårne, lege-

pladser, ridestier og meget andet godt. 
Alt sammen finansieret af de penge der 
kommer ind ved at jord, der graves op 
i kommunen fra eksempelvis udstyk-
ninger etc. bliver i kommunen.

Med den gode historie vil jeg ønske 
jer alle en rigtig glædelig Jul 
og et lykkebringende Nytår.
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Der sker mange ting i Region Sjælland! 
Måske vil flere synes for meget og kun 
noget skidt – det er jeg ikke enig i. Men 
det er bestemt meget vigtigt, at vi får 
undersøgt hvorfor trækker vi de over-
skrifter i medierne som vi gør.
Her tænker jeg på Benamputationssa-
gen. Sagen startede i Region Midt.

I april kom det frem, at op imod 47 
patienter årligt muligvis kunne have 
undgået benamputation i Region Midt, 
hvis de havde fået den rette forebyg-
gende behandling. 

Sagen fra Midtjylland fik landets øvri-
ge regioner til at bede Danske Regio-
ners Kliniske Kvalitetsprogram om en 
undersøgelse af problemets omfang.
9. august udkom der en rapport, der 
viser, at Region Sjælland er den region 
i landet med forholdsmæssigt flest am-
putationer og færrest forebyggende ind-
greb, der kan forhindre amputationer.

Rapporten viste også, at vi siden 2019 
har foretaget lidt flere amputationer 
pr. indbygger end andre regioner.  
Samtidig vedtog Regionsrådet en 
handlingsplan, der sigter mod, at flere 
borgere i risikogruppen opspores tid-
ligere, så man kan gribe ind, inden en 
amputation er nødvendig.

Der har været meget diskussion 
om, hvem vidste hvad og hvornår?
Derfor vil Venstre have, at alle sager 10 
år tilbage skal undersøges og af en uvil-
dig instans! 
De patienter der ikke har fået en rigtig 
behandling, kan/skal søge erstat-
ning. Og det får de hjælp til.

Nu må vi se hvor dette krav en-
der. Der er mange følgevirk-
ninger i kølvandet på sådan 
en kulegravning. Både men-
neskeligt og hvad angår po-
litisk troværdighed.

Det vil tage tid inden man har under-
søgt alle sager.  - Men vær sikker på, at 
de bliver fulgt til dørs.

Men vigtigt er det også at huske på, at 
desværre er sundhedstilstanden hos 
borgerne i Region Sjælland generelt 
ikke god, men selvfølgelig skal man 
have den rette behandling og til tiden, 
det står slet ikke til diskussion.

Hvad sker der?
Af Kirsten Devantier – Gruppeformand i Region Sjælland
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Hvis nærhospitaler skal bidrage til 
det samlede sundhedsvæsen, skal det 
bidrage til: Nærhed, Sammenhæng, 
effektivitet og bevarelse af kvalitet.
Vi ved på nuværende tidspunkt ikke 
så meget – Men det der er meldt ud 
fra den tidligere regering er: 
• Der kan etableres op til 25 nærho-

spitaler på landsplan
• Der er afsat 4 mia. kr. til ombyg-

ninger og nybyggeri samt investe-
ringer til IT, teknologi og udstyr

• Der er afsat 0,5 mia.kr. til udstyr 
til hjemmebehandling og sammen-
hæng mellem de forskellige sektorer

• Der er ikke afsat driftsmidler – 
nærhospitaler må ikke skabe mere 
aktivitet eller mindre effektiv ud-
nyttelse af arbejdskraften!

• Der er fortsat uklarhed om detaljer-
ne i ansøgningsprocessen!

Hvad er definitionen 
af Nærhospitaler?
Et nærhospital er en institution, der 
både leverer ambulante sygehusfunk-
tioner under lægeligt ansvar og tvær-
kommunale sundhedsindsatser.
Ikke akutte tilbud og ikke døgndække-
de sengepladser.
Det bliver en helt ny måde at se og op-
leve vores sundhedsvæsen på. Men en 
ting der får alarmklokkerne til at ringe 
hos mig, er mangel på personale!

Hvilke regionale funktioner i et 
nærhospital:
Alle kontrolbesøg i forbindelse med 
kræftforløb, røntgenundersøgelser, 
blodprøvetagning, dialysefunktioner, 
mammografiscreening, jordemoder 
konsultation. Det er faktisk kun fanta-
sien der sætter grænser.

Man kan virkelig tænke andre funk-
tioner og synergier end vi normalt 
tænker. 
Vi kan tænke Patientskoler, fælles 
kommunale tilbud, private aktører og 
innovation sammen med vores uddan-
nelses-& forskningsinstitutioner.
Men vi må ikke tømme vores andre 
hospitaler for personale.

Nu må vi se, hvor mange kommuner 
der i Region Sjælland byder ind på 
samarbejdet. Vi regner med at der skal 
3-4 nærhospitaler i vores region.
Vi har allerede Sundhedscentre med 
regionalt indhold. Det har vi i Ka-
lundborg, Vordingborg, Nakskov og 
Odsherred.
Men hvem ved om en ny regering 
melder anderledes ud!!

Stort samarbejdsprojekt Kommuner/Region 
Byder Næstved ind på etablering af Nærhospital!
Af Kirsten Devantier – Gruppeformand i Region Sjælland
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Fantastisk arrangement på GHR VPK
  

Det var et fantastisk arrangement på GHR VPK.

Først så vi køretøjer, kampvogne, PMV’er o.m.a. og fik 
historierne bag. - Sikken en samling der er derude.

Vi fik et syn på krigen i Ukraine og sidst, men ikke 
mindst Jacob Panton, der fortalte sin historie og sine tanker  

og intentioner som folketingskandidat. 

Man kom gennem hele følelsesregistret under hans fortælling. 

Lige fra rædsel til stor glæde.

Og tak til Alfred for arrangementet.
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Valget er overstået, og det gik som forventet for Venstre. 
Når store profiler fra Venstre, går i sin egen retning og dan-
ner egne partier, så vil det naturligt flytte gode Venstre væl-
gere. Men fremtiden er lys. Jeg er overbevist om, at inden 
næste valg, så er de fleste vælgere kommet retur til det sta-
bile Venstre. 

Julen står for døren, og det er nu man kan ønske sig mi-
rakler. Jeg ønsker, vi finder tilbage til det stabile grundlag i 
dansk politik. Ikke mere fnidder eller mudderkast. Men til-
bage til dengang, hvor der faktisk blev talt politik, og ført en 
stabil finanspolitik. En politik der fordrer reformer, der får 
den offentlige sektor tilbage på sporet. For det ønske, må vi 
nok acceptere en bred regering. En regering hvor Venstre er 
med ved bordet. En regering hvor Venstre har indflydelse. 

Det er mit ønske til et julemirakel.

Tak til alle der kæmpede og gjorde en indsats for Venstre 
under valgkampen. Tak til alle der hjalp med min person-
lige kampagne.  Med jeres vedholdenhed, så genvinder vi 
hurtigt Venstres tabte mandater. 

Glædelig jul og godt nytår til alle!

Fremtiden er lys
Af Jacob Panton
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Kære medlemmer. I skrivende stund er 
året 2022 ved at være gået på hæld, og 
julen står for døren. Det er tid til at se 
tilbage på det år der er gået – og frem til 
det næste folketingsvalg.

Året 2022 startede med, at jeg på gene-
ralforsamlingen i marts overtog posten 
som kredsformand efter Asbjørn Bør-
sting. Det blev samtidig startskuddet 
til et meget hektisk år for kredsbesty-

relsen og Jacob Panton. I april begynd-
te vi at sammensætte det kampagne-
hold, der skulle stå for det forestående 
folketingsvalg. Efter folkeafstemnin-
gen, begyndte rygterne at svirre om et 
kommende folketingsvalg. Kampagne-
holdet begyndte at udfærdige en kam-
pagneplan for vores folketingskandi-
dat Jacob Panton. 

I takt med at sommeren gik på hæld, 
blev mødeaktiviteten intensiveret i 
forbindelse med kampagne- planlæg-
ning af det kommende folketingsvalg. 
Og så kom dagen vi alle havde ventet 
på: Onsdag den 5. oktober blev der 
udskrevet folketingsvalg til afholdelse 
den 1. november. Det blev startskud-
det til nogle hårde og lange uger for alle 
aktive i valgkampen.

Vores anstrengelser rakte ikke til at få 
valgt Jacob Panton ind i Folketinget og 

Næstved-Kredsen
Af Flemming Rasmussen, Kredsformand
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Venstre i Næstved blev mere end halve-
ret på stemmer. Det skuffende resultat 
tager jeg på mine skuldre, da jeg havde 
ansvaret for at få Jacob Panton valgt ind 
i Folketinget. Havde de stemmer, som 
var sat som partistemme, været sat som 
personlige stemmer på Jacob Panton, 
havde det hele set meget lysere ud. 

Jeg vil gerne på Jacob Pantons og mine 
vegne takke jer alle for jeres store støt-
te og indsats i valgkampen. Uden jer 
ville det aldrig have være muligt. Vi er 
utrolig taknemmelige for, at I har villet 
stå tidligt op, bruge eftermiddage, af-
tener, lørdage og søndage på at hænge 
plakater, bannere op, pakke poser samt 
dele materiale ud. Endnu en gang skal 
der lyde en kæmpe tak for jeres store 
indsats.  

Jeg har nu haft lidt tid til at tænke 
over det, og vil ikke komme med nogen 
undskyldning for det ringe resultat. 
Det lykkedes ikke at få Jacob Panton 
ind i Folketinget. Og ansvaret for det 
ringe resultat er mit og kredsbestyrel-
sens, og det beklager jeg dybt.

Det giver derfor anledning til overve-
jelser om, hvad og hvordan vi vil gøre 
til næste valg. Vi skal gøre os overvejel-
ser om, hvordan vi skal styrke kredsbe-
styrelsen og organisationen bag den og 
aktivere flere af vores medlemmer. Det 
skal være muligt at få valgt en Venstre-
mand fra Næstvedkredsen ind i Folke-
tinget. 

Jeg håber, at rigtig mange af jer kan og 
vil møde frem til vores generalforsam-
ling og give jeres mening til kende.

Til sidst vil jeg gerne sige, at denne 
valgkampagne har været mit livs rej-
se, jeg har lært og oplevet en masse, 
og så har jeg har lært en person (Jacob 
Panton) at kende, som er ydmyg, loyal, 
ærlig og pålidelig - een jeg har fået en 
kæmpe respekt for, og een jeg meget 
gerne støtter op om igen. TAK!

Jeg vil her til sidst på vegne af 
kredsbestyrelsen ønske jer alle en god 

Jul og et lykkebringende Nytår.
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Folketingsvalget den 1. november er 
overstået. Det blev på mange måder 
historisk.

To helt nye partier stormede ind i Fol-
ketinget, Danmarks Demokraterne 
med Inger Støjberg i spidsen med 14 
mandater og Moderaterne med Lars 
Løkke i spidsen med 16 mandater. 
Venstre gik tilbage fra 43 til 23 manda-
ter. I spøg kan man sige, at det samlede 
Venstre har klaret sig vældig godt med 
Venstres 23 mandater plus Danmarks 
Demokraternes 14 og Moderaternes 
16 mandater, så i alt 53 mandater - alt-
så større end Socialdemokratiet. 

Desværre vil Lars Løkkes Moderater-
ne ikke definere sig som et blåt parti, 
men som et midterparti og derfor er 
det man kalder samlet blå blok væ-
sentlig reduceret i styrke.   Spørgsmå-
let lyder nok snarere - er der i det hele 

taget er en samlet blå blok i Dansk po-
litik lige nu?

Venstres nyligt afholdte Landsmøde 
gav da også formand Jakob Ellemann 
mandat til at afsøge muligheder for 
politisk indflydelse, herunder et evt. 
regeringssamarbejde mellem Socialde-
mokratiet og Venstre. Det kan være vi 
er klogere på det når dette blad er ud-
kommet!

Krigen mellem Ukraine og Rusland 
fylder meget i denne tid, og det har 
den gjort i nu 8 måneder. Det er for-
færdeligt for befolkningen i Ukraine. 
Det er svært at forestille sig de lidelser 
de er igennem i denne tid ikke mindst 
når vinteren står og banker på døren 
og man ikke har varme i huset, strøm i 
kontakten eller bare mad til i morgen! 
Det påvirker også mange andre rundt 
om i verden med højere fødevarepri-

ser, højere energipriser, ja selv renter-
ne er steget på grund af højere inflati-
on. Det kan vi ikke gøre så meget ved, 
det er blevet et vilkår. Det sætter pres 
på fællesskabet. Vi må og skal klare de 
udfordringer vi møder, og fælles finde 
de rigtige løsninger, så vi kan hjælpe 
de borgere i Danmark, der har det 
sværest økonomisk, men ikke ukritisk 
dele penge ud i blinde

Set netop i dette lys tænker jeg også 
at det giver mening at lave en regering 
der strækker sig ind over den politiske 
midte. Venstre har en fundamental 
interesse i at bidrage til stærke politi-
ske løsninger og ikke blot sidde med 
armene over kors uden at kunne yde. 
Nogle vil jo også mene at det var det 
vælgerne ville.

Samarbejde henover den politiske 
midte kunne også gavne Næstved 

Det er en spændende tid lige nu! 
Af Jakob Mols, Formand Venstre i Fladså
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Kommune. Den blokpolitik vi ser os fastlåst i med Car-
sten Rasmussen i spidsen, lader Venstre i en skruestik. 
Blot at have indflydelse engang om året ved budgetfor-
handlingerne, for derefter fuldstændig at holde Venstre 
ude resten af perioden er ikke et ønskescenarie. 

Vi må finde en vej til, at man også i Næstved lader alle par-
tier få indflydelse, så vi undgår at stå tilbage med mudder-
kastning og mistillid, som kun spilder chancer for gode 
politiske løsninger. 

Jeg vil slutte med at ønske alle medlemmer 
god Jul og godt nytår

15



Nyt fra Suså-Holmegaard vælgerforening
Af Flemming Rasmussen, formand Venstre Suså-Holmegaard 

Kære medlemmer. I skrivende stund er 
året 2022 ved at gå på hæld, og julen er 
ved at banke på døren. Det er tid til at se 
tilbage på det år der er gået – og frem til 
det nye år 2023.

Året 2022 startede som alle andre, hvor 
vi fik holdt vores generalforsamling med 
noget begrænset fremmøde i Herluf-
magle Hallen. Bestyrelsen blev genvalgt 
og udvidet med Kenneth Sørensen, der 
blev valgt ind som nyt byrådsmedlem. 
På generalforsamlingen blev det netop 
afholdte kommunalvalg gennemgået. 
Vi er glade for, at Suså-Holmegaard fik 
valgt 2 kandidater ind i Byrådet. 

I foråret 2022 blev der udskrevet valg i 
forbindelse med EU-forsvarsforbehol-
det, og den 1. juni skulle vi igen til stem-
meurnerne og stemme om EU-forsvars-
forbeholdet, som heldigvis faldt rigtigt 
ud. Efter folkeafstemningen begyndte 
rygterne at svirre om et kommende fol-
ketingsvalg. Vi begyndte at planlægge, 

hvordan vi skulle få kørt vores folke-
tingskandidat i stilling. 

Hen over sommeren fik vi traditio-
nen tro planlagt vores tilstedeværelse 
på KOKS i Glumsø den sidste lørdag i 
august. Vejret var med os, og vi havde 
god opbakning fra vores byrådsmed-
lemmer samt vores folketingskandidat 
Jacob Panton. Vores stand var velbesøgt 
og det blev en rigtig god dag, hvor der 
blev talt meget politik med borgerne. 

I takt med at sommeren gik på hæld, 
blev mødeaktiviteten intensiveret, i for-
bindelse med planlægning af det kom-
mende folketingsvalg. Og så kom dagen 
vi alle havde ventet på, onsdag d. 5. ok-
tober blev der udskrevet folketingsvalg, 
til afholdelse d. 1. november. Det blev 
startskuddet til nogle hårde og lange 
uger med valgkamp. Udfaldet kender vi 
alle, og Venstre blev næsten halveret i 
forhold til sidste folketingsvalg. 

Nu må vi kigge fremad, og jeg vil anbe-
fale bestyrelsen, at fremkomme med et 
forslag, om tilladelse til delvis sammen-
lægning af de enkelte vælgerforeninger. 
Kun ved at stå sammen kan vi løfte den 
opgave der ligger foran os, at få genrejst 
Venstre. Jeg håber derfor på et stort 
fremmøde og støtte til dette på vores 
generalforsamling i Venstre Suså-Hol-
megaard. 

Generalforsamlingen vil finde sted 
eventuelt d. 23 februar kl. 19.00. 
Hvor det skal foregå er stadig ikke be-
sluttet, og vil først blive besluttet på 
vores møde i januar.  

Jeg håber, at rigtig mange af jer har 
mulighed for at deltage i vores general-
forsamling, så vi kan få valgt en stærk 
bestyrelse og få styrket Venstre.

Jeg vil her til sidst, på vegne af bestyrel-
sen, ønske jer alle en god Jul, og et lykke-
bringende Nytår.
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Stemning 
fra årets 

landsmøde
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Vores ældre fortjener 
respekt og omsorg
Af Süleyman Yücel 

I Næstved kan vi være stole af mange 
ting. Der er desværre også en masse 
mangler, som vi kan gøre meget bedre. 
Vi gemmer os bag regler og jura, og vi 
glemmer den sunde fornuft og respek-
ten til andre mennesker. 

Vi er pt. i gang med at fjerne alle de 
overflødige regler, og der har vi brug 
for jeres input. Det er jer, som har løs-
ningerne til hvordan vi kan løfte områ-
det og få pengene til at række. 

Som jeg altid siger til både mine børn 
og ansatte, vi skal behandle folk som 
man selv gerne vil behandles. Nemlig 
med åbenhed, respekt og omsorg. Det 
er uanset hvilken branche, det er i. Som 
I alle ved, så mangler der arbejdskraft, 
og vi har svært ved at tiltrække dem, 

især indenfor ældreområdet. Der er 
dårlig arbejdsmiljø i kommunen, løn-
nen er dårlig og så er der nok også man-
ge steder dårlig ledelse. Vi skal være 
bedre til at italesætte problemerne, så 
vi kan få løst dem.Ellers kommer vi til 
at give vores ældre en uværdig service. 

I budgetaftalen for 2023, fik vi skre-
vet ind i aftalen, at der skal kigges på 
friplejehjem i Næstved Kommune. Det 
arbejde skal vi i gang med meget snart. 
Det bliver godt at kigge på alternativer 
til  kommunens egne plejehjem. Som 
jeg altid siger, så er konkurrence altid 
godt, da det vil øge kvaliteten.

Vores ældre fortjener respekt og om-
sorg. De skal ikke opfattes som belast-
ning for samfundet. Vi skal ære dem, 

for den indsats de har gjort, og sørge 
for at deres tid på institutioner bliver 
fantastisk. 

Vi skal være meget bedre til at kom-
munikere med hinanden. Snakke med 
hinanden og lytte til hinanden.

Glædelig jul og godt nytår.
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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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Mangel på arbejdskraft
Af Süleyman Yücel 

Der mangler arbejdskraft. Det er det 
gennemgående tema i alle udvalg. Vi 
kan ikke skaffe nok lærere, pædagoger, 
ledere, sosu-assistenter, ufaglærte osv.

Vi taler alle om det, men det bliver des-
værre kun ved snakken. Samtidig har 
der aldrig været så lav ledighed, som vi 
har nu. Der er omkring 1200 personer 
i Jobcenterregi, som vi gerne vil have 
ud på arbejdsmarkedet. Samtidig har 
vi også en overrepræsentation af kom-
munens egne medarbejdere, som er på 
sygedagpenge. Så hvordan hænger det 
sammen ? 

Min konklusion er at Næstved Kom-
mune kan blive meget bedre til at ska-
be bedre rammer og arbejdsvilkår til 
egne ansatte. Vi kan starte med at kig-
ge indad, inden vi peger fingre af det 
private erhvervsliv. 

Samtidig er vi heller ikke gode nok til 
at fastholde medarbejderne. Igen for-
di vi har en kæmpe udfordring med at 
skabe de gode vilkår, så folk har lyst til 
at blive i jobbet eller i kommunen. Vi 
oplever desværre at f.eks. lærere skifter 
job – ikke til en stilling som lærer igen, 
men vælger et helt andet hverv. 

Vores private erhvervsliv råber også ef-
ter kvalificeret arbejdskraft, men det er 
desværre meget svært at finde disse. Vi 
er blevet tudet ørerne fulde med at nu 
kom der en masse ukrainske flygtnin-
ge, som vi kunne bruge, men det har 
vist sig at være meget meget svært. De 
kan hverken engelsk eller andre sprog, 
så det er op ad bakke. 

Samtidig har vi en Udvalgsformand, 
som hellere bruger tid på at mødes 
med frivillige foreninger, end at bruge 
tid på at skabe visioner for hvordan vi 
kan sætte Næstved på landkortet. 

Glædelig jul og godt nytår.
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Som medlem af Kultur- og Idrætsud-
valget vil jeg her kort fortælle om vores 
nye svømmehal, som skal ligge ude på 
Stenlængegårdens marker.

Jeg har hørt nogen sige, at det bliver 
meget dyrere, og er det nu også nød-
vendigt at bruge så mange penge på en 
ny svømmehal, når vi halter efter på 
andre områder.

Vores gamle svømmehaller er i meget 
dårlig stand, hvilket desværre har vist 
sig vedr. Herlufsholm svømmehal, som 
p.t. er lukket, da taget er i nedstyrt-
ningsfare. Vi venter på en rapport om 
tilstanden, så vi kan vurdere, om man 
midlertidigt kan stoppe skaden in-
denfor rimelige midler, indtil den nye 
svømmehal står færdig
 

Så tilbage til spørgsmålet om prisen 
holder. Det vil jeg da håbe den gør. Der 
er jo ingen der ønsker, at den ikke skal 
holde prisen, på nær alle dem, der er 
negative omkring den nye svømmehal.

Der er rigtig mange faktorer de næste 
år, der kan påvirke prisen: inflationen, 
energikrisen og ikke mindst krigen i 
Ukraine, hvilket selvfølgelig kan påvir-
ke prisen begge veje.

Men I kan glæde jer til en svømmehal, 
der har dette: 50 meters bassin, 25 me-
ters motionsbassin, morskabs- og un-
dervisningsbassin, varmtvandsbassin 
samt et mindre wellness område.
 
Som Venstres medlem af byrådet, vil 
jeg gerne tilbyde dig, at komme endnu 
tættere på beslutningerne i mine ud-
valg, som er Kultur- og Idrætsudvalget 

samt Plan-, Teknik- og Lokaldemokra-
tiudvalget. Alt du skal gøre er at tjekke 
dagsordnerne og sende mig dine gode 
ideer og spørgsmål til punkterne, så vil 
jeg lave et forum, hvor alle har mulig-
hed for at byde ind. Derfor kontakt mig 
gerne, hvis du vil endnu tættere på be-
slutningerne kpasoe@naestved.dk
 
Slutteligt vil jeg gerne 
ønske alle en rigtig 
glædelig jul samt et 
godt nytår

Svømmehal
Af Kenneth Sørensen
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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
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TELEFON- OG ADRESSELISTE 
VENSTRE I NÆSTVED KOMMUNE

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

Venstre i Næstved Kredsen og  
Venstre i Suså/Holmegaard
Flemming Rasmussen
Flemming.rasmussen@siemens.com, 
Tlf. 3052 6407

Vælgerforeningen Venstre i Fladså
Jakob Mols
jam@danishagro.dk
Tlf. 2032 8492

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

Venstres byrådsgruppeformand 
i Næstved
Cathrine Riegels Gudbergsen
crg@broksoe.com
Tlf. 2627 1297
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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


