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ter hans indsigt i sagerne og flair
for politik,” fortsætter Karsten
Nonbo.

Søren Revsbæk om Karsten
Nonbo:
På sin side siger Søren Revsbæk:
”Karsten er nok lidt mere
slagfærdig end jeg, men har gjort
det godt som MF´er. Jeg har
været glad for at være opstillet i
Næstved-kredsen, men finder
det naturligt at Karsten som
lokalt bosiddende og valgt
MF´er søger den lokale kreds.
Det vil jeg ikke stå i vejen for,
men i stedet støtte Karsten i
folketingsarbejdet og – sagt med
et venligt blink i øje – holde ham
fast på de forbedringer, som
vores område trænger til.”

Den ny Næstved-kreds skal
holde opstilling af folketingskan-
didat senest 3 måneder efter
loven om valgkredse er vedtaget.
Det vil formegentligt sige i løbet
af eftersommeren 2006.

få en Venstreborgmester i
Næstved,” siger de to politikere.

De to ønsker ikke uro om opstill-
ingen af ny folketingskandidat.
Derfor har de lavet en aftale om
at Karsten Nonbo særlig vil kon-
centrere sig om folketingsarbe-
jdet og Søren Revsbæk om arbe-
jdet i Sammenlægningsudvalget
og Byrådet i Ny Næstved kom-
mune.

Karsten Nonbo om Søren
Revsbæk
Karsten Nonbo siger: ”Jeg har
været gennem flere valgkampe
med Søren, både som medkandi-
dat og modkandidat. Søren er
sober, saglig og er altid ”gået
efter bolden.” 

”Gennem det sidste halve års
samarbejde i valgkamp og nu i
Ny Næstved Sammenlægnings-
udvalg, har jeg lært Søren at
kende som en lun fætter med en
høj humor, som ikke til sidesæt-

Med kredsreformen får den nye
Næstved-kreds samme geografi
som den nye Næstved kom-
mune.
Derfor har folketingskandidater-
ne Karsten Nonbo og Søren
Revsbæk aftalt, hvordan de
foreslår at den situation
håndteres.

Hidtil har Karsten Nonbo opstil-
let i Præstø-kredsen (som bliver
delt i 3 nye kredse) og Søren
Revsbæk har siden 2004 opstillet
i den gamle Næstved-kreds, men
de to er enige om at anbefale
Karsten Nonbo som den ny
Næstved-kreds´ kandidat.

Synergi, MF´er og V-borgmester
”Vi vil udnytte den synergief-
fekt, der ligger i et godt samarbe-
jde til gavn for Venstre. Det er
vigtigt at vi trækker på samme
hammel og dermed forbedrer
Venstres chancer for at få et
folketingsmandat i Næstved
kredsen og også chancen for at 

Karsten Nonbo, 53 år. Søren Revsbæk, 38 år.
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Formanden har ordet

rådhusene i de fem gamle kom-
muner. Mange af os har også
været til utallige andre møder
med henblik på afholdelsen af
kommunalvalget.

Vi holdt opstillingsmøde
om valg af borgmester-
kandidat, mandag den

9. maj i Herlufmaglehallen.
Der var slet ikke tvivl om
resultatet. Hans R. Hansen
blev med overvældende flertal
valgt.  Et stort til lykke med
det.
Især aviserne var meget inter-
esserede i om det var et valg
mellem land og by.
For mig at se er det fuld-
stændig ligegyldigt om det var
det ene eller andet. Hans blev
valgt på god demokratisk vis,
og alle kandidater og hele
bestyrelsen bakkede også
100% op om ham. 
Jeg vil gerne her benytte lej-
ligheden til at takke Hans for
et rigtigt godt samarbejde. Jeg
har med glæde konstateret, at
når man har en aftale med
Hans, så kan man 100% regne
med ham. Det er en rigtig god
egenskab at have…

På første bestyrelsesmøde
blev der nedsat tre arbe-
jdsgrupper:

Kandidatudvalg
Programudvalg
Kampagneudvalg
Hvert udvalg udpegede en for-
mand. Jeg vil gerne takke disse
formænd og medlemmer af
udvalgene for et stort og vigtigt
arbejde. Og det er jer vi kan
takke for at vi fik udarbejdet et
fælles valgprogram - planlægn-
ing og udførelse af alle de
forskellige aktiviteter der
foregik op til Kommunalvalget
den 15. november.
Jeg kan da også lige nævne, at
bestyrelsen har vedtaget at vi
allerede nu skal forberede
næste valg. Det startede med et
evalueringsmøde den 27. feb-
ruar, hvor alle kandidater var

indbudt. Der var desværre kun
seks til stede, men disse var til
gengæld meget motiverede, og
vil lave et skriftligt oplæg. Det
ville være godt, hvis vi kunne
motivere nogle flere kandidater
– og siddende byrådsmedlem-
mer, til at danne en arbejds-
gruppe, der så kan komme med
forslag til bestyrelsen for gen-
nemførelse af næste valg. Det
er ikke for tidligt allerede nu at
udarbejde en gennemtænkt
handlingsplan.

Det blev også vedtaget at
kommuneorganisatio-
nen skulle udgive et

fælles medlemsblad. Det blev
til tre udgivelser i 2005. Det er
planlagt at medlemsbladet fre-
mover skal udkomme fire
gange om året.
Vi har fået meget positiv
respons for medlemsbladet, og
jeg vil gerne her takke Jørgen
Rasmussen for hans store hjælp
ved udarbejdelsen af bladene.
Jeg vil også takke annoncør-
erne, da deres annoncer gør, at
vi kan udgive bladene uden
udgift for foreningen.

Vi har fået vores egen
hjemmeside. Jeg tror
det er Danmarks bedst

op-daterede. Det kan vi takke
Alfred Thomsen for. Han er en
meget stor hjælp for forenin-
gen, og er en fortræffelig
fotograf. Hans billeder kan vi
også nyde i medlemsbladet. Jeg
håber Alfred vil fortsætte
mange år fremover.

Kommunalvalget:

Det vil Hans R. Hansen
komme meget mere
ind på i hans beretning,

men jeg vil dog her gerne
benytte lejligheden til at takke
alle opstillede kandidater for et
godt og seriøst stykke arbejde.
Vi var fra starten enige om ikke
”at lave personfnidder” – og
det skete heldigvis heller ikke.
Det var en seriøs og konstruk-
tiv valgkamp, som Venstre kan
være stolt af.
Og samarbejdet mellem kandi-

daterne fra de gamle kom-
muner er også gået langt bedre
end man kunne forvente. Efter
valget var der en journalist der
sagde til Søren Revsbæk: Det
må være svært at skulle miste
en formandspost – hvor Søren
svarede: Det må være meget
sværere ikke at fortsætte som
borgmester – Det er den ånd vi
skal gå ind i samarbejdet med.
I bestyrelsen havde vi realistisk
håbet på at få otte til 10 kandi-
dater valgt. 
Vi fik valgt ni kandidater, så det
burde vi vel være tilfredse med.
Men da vores gode venner fra
de Konservative desværre kun
fik to medlemmer valgt, kunne
vi hurtigt konstatere, at
borgmester Henning Jensen
ville fortsætte som borgmester i
den nye kommune. Og Hans
var vist også en af de første på
valgaftenen, der gik ”ind i
løvens hule” – deres valglokale
og gratulerede Henning Jensen
med sejren. Det var både klogt
og modigt gjort af Hans – og
det har jeg har også tidligere
rost ham for.

Vi har virkelig en stor
udfordring til næste
valg, men vi tager

udfordringen op og kæmper
med fornyet styrke for at skaffe
Næstved et borgerligt styre.
Grundlaget for at vi kan opnå
flertal er, at alle borgerlige væl-
gere stemmer på borgerlige
kandidater. Som det er tilfældet
nu, går alt for mange stemmer
til Henning Jensen.
Dette kan bl.a. ske ved  en
intensivering af vores medlem-
spleje. Derfor er det efter min
mening utrolig vigtigt, at alle
fem lokalforeninger fortsætter
deres arbejde i nærområdet
med endnu mere synlighed og
nærkontakt til medlemmerne. 

Jeg vil slutte beretningen
med at benytte lejligheden
til at takke alle

bestyrelsesmedlemmer for
godt samarbejde. 
Allerede første dag efter jeg
blev valgt til formand for

Uddrag af formandens
beretning på generalfor-
samlingen:

Siden vores stiftende gen-
eralforsamling den 1. feb-
ruar 2005, har der været

stor travlhed i vores forening.
Vi har afholdt ni ordinære
bestyrelsesmøder – det er gjort
på god demokratisk måde, ved
at vi skifter mødested mellem

Venstre i
Ny Næstved Kommune
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”Skide godt, Egon…”

enige i vores dispositioner.
Det har naturligvis ikke gjort
arbejdet hurtigere, men det er
min fornemmelse, at vi er
blevet en rigtig god sammen-
tømret forening, hvor alle kom-
mer til orde, ligegyldigt om

man kommer fra  en lille eller
stor forening. 
Nu skal der ses fremad, og mit
håb er at alle tidligere skel er
udvisket.
Vi er nu – eller per 1. januar
2007 en stor kommune.

Med venlig hilsen
Mogens Dalby

md@erhvervsbladet.dk

Hele beretningen kan læses på
vores hjemmeside.

foreningen var det min klare
målsætning at arbejde for at vi
skulle blive en forening af fem
tidligere ligeværdige
foreninger. Der skulle ikke
”trækkes noget ned over hov-
edet” på nogle. Vi skulle være

En ting vil dog formentlig og
forhåbentlig ret hurtigt blive syn-
lig – nemlig vores borg-
mesterkandidat ved næste valg.
Gruppen vurderede, at det var
vigtigt, at vi får fundet vores
borgmesterkandidat og kommer
i gang med at markedsføre vedk-
ommende i god tid inden næste
valg, således at vedkommende
kan nå at blive godt kendt overalt
i den nye, store kommune. 

Netop dette punkt blev drøftet
på bestyrelsesmødet i kommune-
organisationen den 22. marts,
hvor bestyrelsen var enig i syn-
spunktet, og vi håber således, at
vi allerede ved generalforsamlin-
gen i 2007 kan få valgt vores
borgmesterkandidat. Ved samme
lejlighed tilkendegav bestyrelsen
sin positive holdning til det arbe-
jde, der var sat i gang, og arbejdet
fortsætter nu med henblik på at
bestyrelsen inden årets udgang
kan få et oplæg til strategi for
arbejdet frem mod valgene – ikke
bare valget i 2009, men også val-
get i 2013 ud fra en erkendelse af,

at der forestår et langt, sejt træk,
hvis vi skal gøre os forhåbninger
om at erobre borgmesterstolen.

På den baggrund vil gruppen
fortsætte sit arbejde og håber at
få selskab af flere af kandidater-
ne fra KV05, ligesom vi gerne vil
høre fra medlemmer, der
allerede nu har gjort sig klart, at
de vil stille op til valget i 2009,
således at vi kan få god til at få
alle ”spillet godt ind” på holdet.

Medlemmer, der ønsker at stille
op ved valget i 2009, og som
ikke var opstillet ved valget i
2005, kan rette henvendelse til
formand Mogens Dalby.
Medlemmer, der var opstillet
ved valget i 2005, vil automa-
tisk blive kontaktet.

Med venlig hilsen 
Martin H. Nielsen

Lokalforeningsformand for 
Venstre i Næstved

Som formanden Mogens Dalby lod
forstå ved kommuneorganisationens
generalforsamling, så har vi –
forhåbentlig snart – en plan for arbe-
jdet frem mod det kommende valg –
vi arbejder i hvert tilfælde på sagen.

Første skridt blev taget, da kandi-
daterne fra KV05 den 27. februar
var inviteret til evalueringsmøde
for at tale om forløbet af val-
gkampen op til KV05 – ikke fordi
vi på nuværende tidspunkt kan
gøre noget af det om, men for at
lære af de fejl, vi givet begik i
forbindelse med valgkampen, og
for at finde ud af, hvad vi rent
faktisk var gode til og derfor kan
bygge videre på.

Desværre havde kun 4 af 27
inviterede kandidater fundet tid
til at deltage i dette møde; men
det hindrede ikke en god debat,
hvor der blev peget på mange
ting – både ting, der var gået godt
og ting, der kunne gøres bedre.

En ting, der var bred enighed om,
var, at valgkampen frem mod
valget 2009 er startet, og at det
gælder om at komme hurtigt i
gang med arbejdet – bl.a. med at
uddanne kandidaterne til det for-
løb, de skal igennem og overveje
den langsigtede strategi for
Venstres arbejde. Der vil således
være tale om en række
aktiviteter, som ikke umiddelbart
vil være synlige for befolkningen;
men som i højere grad sigter mod
at sikre, at vi har den fornødne
gennemslagskraft, når vi når til
den mere synlige del af arbejdet.

Martin H. Nielsen

Til
Medlemmer af 
Venstre i 
Ny Næstved 
kommune

Vedr.: Nyt advokatkontor i Næstved

Har du lagt mærke til, at vi tre ovennævnte advo-
kater har fået ny adresse, og nu er at finde i Bro-
huset, på Brotorvet i Næstved, postadresse:

Farvergade 15
4700 Næstved

Telf. 55 75 00 70
Fax. 55 75 00 79

bro@brohusadvokaterne.dk
www.brohusadvokaterne.dk

Med venlig hilsen

Brohus Advokaterne
Dit kvalificerede alternativ

Chris Stentoft 
Henrik Rasmussen
Erling Pedersen
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ved salg af bygninger, grunde
eller andre kommunale aktiver.
Budgetfasen er planlagt at blive
en meget åben proces, hvor den
enkelte borger med adgang til
internettet hen over sommeren
kan komme med kommentarer
og forslag til basisbudgettet.
Der bliver mulighed for at
komme med kommentarer og
forslag, ligesom det forventes, at
det via et regneark bliver muligt
for den enkelte at sammensætte
budgettet ud fra nogle service og
anlægsblokke.
Kommentarer og forslag vil blive
skrivebeskyttet, således at andre
ikke kan ændre det indsendte.
Processen er ny, spændende og

Der er nu kun 9 måneder til den
nye kommune er en realitet, og
selv om arbejdet forløber efter
den lagte plan, kan det fornem-
mes, at der venter et meget stort
arbejdspres såvel administrativt
som politisk, inden ”snoren kan
klippes” 1/1 2007.
Det er målet at alle ansatte inden
sommerferien skal kende deres
fremtidige opgave. På nuværen-
de tidspunkt er stillingerne til og
med niveau 3 blevet besat, og
inden de resterende mange stil-
linger kan besættes, skal det
enkelte område tegnes færdigt. 
Efterfølgende skal de mange
medarbejdere placeres rent fysisk,
altså skal det vurderes, hvordan
de eksisterende bygninger bliver
udnyttet bedst muligt, samtidig
med at der skabes en god sam-
menhæng i de administrative
afdelinger.
Politisk bliver den vanskeligste
opgave at få harmoniseret servi-
ceopgaverne samtidig med at de
økonomiske rammer holdes.
I 2007 er skatteprocenten, grund-
skyldspromillen og udskriv-
ningsgrundlaget fastsat fra
Christiansborg, d.v.s. at vi når
budgetfasen starter præcis ken-
der det beløb, vi har til rådighed,
bortset fra beløb fremkommet

der der flytter til området eller
udvider deres eksisterende pro-
duktion, skal vi takke dem og
glæde os over deres initiativ og
succes.
Kun Venstre og Konservative
stemte imod, det var for mig en
overraskelse at Dansk Folkeparti
stemte for. Nu har vi fået syn for
hvad ”at spise af hånden bety-
der”.
Forslaget om opførelse af en
Næstved Arena, er et spændende
og visionært forslag, som fortje-
ner en seriøs behandling. Venstre
støtter i princippet forslaget, men
inden en beslutning kan træffes,
skal mange spørgsmål besvares,
ligesom Arenaprojektet ikke skal
stå alene, men være en del af en
samlet langsigtet plan for hele
den nye kommunes kultur og fri-
tidspolitik.
Underudvalget for Økonomi og
Service, hvor Venstre repræsente-
res af Søren Revsbæk og Karsten
Nonbo, arbejder videre med for-
slaget.
Omfartsvejen omkring Næstved
vil fortsat være et emne til debat,
fra styregruppen er der kommet
et nyt forslag, hvor den væsent-
ligste ændring er en ny linieføring
fra Gardehusarområdet til
Rønnebæk. Forslaget har til stor
undren for Venstre ikke været
behandlet i Teknik og
Miljøudvalget i Næstved
Kommune.
Venstre finder ikke den nye linje-

forhåbentlig vil mange enkeltper-
soner og interessegrupper
komme med forslag til budgettets
sammensætning.
20. marts behandlede
Sammenlægningsudvalget et for-
slag med sigte på, hvor stort
udskrivningsgrundlaget for en
Dækningsafgift ville være, for
derefter at afgøre om der i Ny
Næstved Kommune skulle indfø-
res Dækningsafgift, som i dag
kun opkræves i Holmegård
Kommune.
Dækningsafgift er en afgift der
kan pålægges erhvervslivet, om
som i givet fald opkræves på
grundlag af værdien af de byg-
ninger, der benyttes til erhverv.
Venstre meldte klart ud, at vi ikke
ønsker Dækningsafgiften indført,
og derfor heller ikke kan støtte, at
det administrative arbejde med
udskrivningsgrundlaget iværk-
sættes.
Alle taler om vigtigheden af at
trække arbejdspladser til områ-
det, og vigtigheden af at give
eksisterende virksomheder så
gode betingelser, at de udvider
deres virksomhed og dermed
skaffer yderligere beskæftigelse.
Dækningsafgiften bevirker, at
hvis en virksomhed foretager en
udvidelse af bygningsmassen for
at skabe plads til en øget produk-
tion og dermed til ansættelse af
flere medarbejdere, vil dæknings-
afgiften automatisk stige.
I stedet for at straffe virksomhe-

Arbejdet forløber
efter planen

Hans R. Hansen



Venstre i Ny Næstved Kommune Side 5

på betingelse af, at der sker en
afgiftsnedsættelse på produktet.
Afgiftsnedsættelsen kan over en
årrække aftrappes, for det viser
sig jo med næsten alle nye tiltag,
at når produktionen kommer i
gang kommer flere producenter
på markedet, hvilket normalt
nedsætter produktionsprisen og
dermed konkurrenceevnen over-
for eksisterende brændstof.
Danmark har her en enestående
mulighed for at placere os på
Verdenskortet på en meget posi-
tiv måde, og samtidig har vi en
god mulighed for at mindske
vores afhængighed af de oliepro-
ducerende lande. 

Med venlig hilsen
Hans R. Hansen

føring hensigtsmæssig og fasthol-
der derfor linieføringen imellem
Kalbyrisskoven og Fredskoven.
Ny Næstved Kommune skal
være tilfreds med udligningsre-
formen, som i forhold til nuvæ-
rende udligning tilfører kommu-
nen ca. 13,8 mio kroner mere.
Samarbejdet i
Sammenlægningsudvalget fore-
går på en god og fremkommelig
måde, hvor Venstre forsøger at
påvirke afgørelserne i den rigtige
retning, men vi kender også
betingelserne, og derfor vil vi
også, når det er nødvendigt
melde kraftigt ud, som for eksem-
pel i sagen om evt. indførelse af
dækningsafgift.
Det er for mig ufatteligt at
Regeringen med Venstre i spidsen
ikke vil støtte initiativet med pro-
duktion af Bioethernol, teknikken
er på plads, investorerne er klar,

glad for. Navnlig er jeg glad for,
at den blev lavet på Sørens initia-
tiv og i 100% fælles forståelse.
Mange mener, at dobbelmandat
er et onde. Jeg mener, at det
burde være et krav. Jeg oplever
mange MF’ere – uanset partifar-
ve – som udtrykker en total man-
gel på indsigt i og forståelse for
det kommunale arbejde. Ideologi
er en god ting, men den skal også
kunne udføres i praksis, og her
mangler man praktisk erfaring.
Alt kan laves på et tegnebræt,
men det skal også kunne kon-
strueres i virkeligheden.
Selvfølgelig er arbejdet vokset
både i folketing og i de større nye
kommuner. Det betyder, at man
ikke kan være et partis spidskan-
didat eller formand for et stort og
arbejdstungt udvalg. Men at
have ” en skammel på sidelini-
en” kan være til gavn for begge
parter.
Derfor vil jeg søge opstilling som
folketingskandidat i
Næstvedkredsen i det håb, at
NyNæstvedkredsen kan bruge
mig og vil vælge mig på et opstil-
lingsmøde, som formentlig skal
afholdes dette efterår.

v.h.
Karsten Nonbo  

Blandt Regeringens utallige
reformer er også en reform af
valgkredsene. Den var jo nødt til
at komme, bl.a. som følge af
kommunalreformen.
Kommunalreformen medførte
nemlig, at nye kommuner blev
sammensat af flere små kommu-
ner med forskellige tilhørsfor-
hold, hvad angår valgkredse.
Lokalt er Næstved jo sammensat
af hele Næstvedkredsen samt
Fladså fra Præstøkredsen og
Fuglebjerg fra Sorøkredsen,
hvoraf de to sidstnævnte ophø-
rer at eksistere. Det betyder, at
såvel Troels Christensen og jeg
reelt står uden valgkreds til
næste folketingsvalg.
Som omtalt andetsteds i bladet
har Søren Revsbæk og jeg indgå-
et en aftale, som jeg er meget

Se verden fra flere sider

Et oplagt forum for holdninger,
meninger og debat!
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Valgkredsreform

Karsten Nonbo

Sæt ✘ i kalenderen
GRUNDLOVSMØDE på Broksø Gods
Mandag den 5. april (2. Pinsedag)

TALERE:
Indenrigs- og sundhedsminister

Lars Løkke Rasmussen
Folketingskandidat

Søren Revsbæk
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Der er en meget positiv stemning
mht. om vi skal have sådan en
Arena.
Jeg er også meget ”hug” på at vi
får  en Arena – jeg tror vi skal
tage chancen, som det første sted
på Sjælland uden for
København.

En Arena koster mange penge.
Anlægsprisen bliver måske over
100 mio. kr. – det er mange
penge, men et årligt driftstilskud
på 8 – 10 mio. kr. er meget værre.
Det kan godt være at vi i de min-
dre kommuner har svært ved at
kaperer de store tal, som kom-
mer i den nye kommune. Men
når vi i valgkampen, og efterføl-
gende har talt meget om, at vi
ikke har råd til at give forenings-
livet 100 % lokaletilskud – et
beløb som ”vist nok er ca. 2 mio.
kr.” – så synes jeg ikke, der er
nogen, som på samme måde har
stillet spørgsmålstegn ved, om vi
har råd til at dække underskud-
det i en kommende Arena.

En Arena er ikke  direkte profit
skabende, men selvfølgelig kan
der være noget markedsføring
og noget afkast til virksomheder
m.m. i forbindelse med en
Arena.
Det vil i givet fald være en inve-
stering for Ny Næstved, og om
sådan en  investering er fornuf-
tig, er jo  en trossag.

Jeg tror mange er positive over-
for en Arena –” det må bare ikke
gå ud over noget andet”. Det vil

altid være svært at vurderer, men
en måde at undgå det på – i hvert
fald på anlægssiden - , er som
Søren Revsbæk har foreslået,
nemlig at vi laver en samlet plan
over investeringer i fritids- og
kulturfaciliteter i hele kommu-
nen i de kommende år. 
Så bliver alle set og  tilgodeset.
Det kan godt være at ”fløde-
skummet” i div. ønsker rundt
omkring bliver vurderet – her
tænker jeg især på ønsket om
udbygninger af forskellige haller
– måske skal man  neddrosle
nogle af ambitionerne mht. til-
skuerkapacitet eller andet.

Vi skal arbejde hurtigt i spørgs-
målet om hvorvidt vi skal gå i
gang, men økonomien i projek-
tet, og økonomien i Ny Næstved
kommune skal altså være godt
på plads, inden vi tager beslut-
ningen.
Jeg har hørt bemærkningen: ”
Økonomi dræber alle visioner”,
men jeg mener nu altså, at et
økonomisk overblik er meget
vigtigt.

Troels Larsen 
Suså og SLU

Arena i Næstved?

Det er svært at bevare pessimismen

Troels Larsen

Charlotte Mathiesen

Multihal/
Næstved

Arena klar til
OL i 2020

En multihal kan blive virkelighed
i Næstved Kommune. En hal
som skal bruges både til sport og
kultur, med plads til 10.000 til-
skuere. En arena med såvel alt fra
håndboldbaner, til scenefacilite-
ter og møderum.
Lad os få Næstved på landkortet,
få visionerne i spil og måske lige-
frem satse på at være én af de
Multisportshaller som vælges at
blive brugt, når Danmark måske
om 7 år står med et værtsskab for
OL i hånden. 

For at det kan blive virkelighed,
er det klart, at der skal være
opbakning til et sådant prestige-
projekt. At de ansvarlige politike-
re har gjort deres hjemmearbejde.
Og at vi som borgere udviser til-
lid til at der er beregnet et fornuf-
tigt underlag for brugere af
Multisportshallen, at økonomien
er bæredygtig og at der efter et
OL , såvel som hvis ikke et OL
bliver aktuelt, er basis for en for-
nuftig drift, og anvendelse.
Men kan pengene findes? Er der
private investorer nok? Kan
byrådet finde pengene?

En varm tak til dem
som tror på  mig, og som valgte
mig ind som næstformand for
Næstved lokalforening. Jeg skal
gøre mit til at bidrage med et godt
samarbejde, arbejde seriøst med
de opgaver som det nu engang
pålægges en næstformand at
varetage. Jeg ser frem til et godt
samarbejde med formand Martin
H. Nielsen og ikke mindst den
øvrige bestyrelse.

Venlig hilsen
Charlotte Mathiesen

Hedetoften 47
4700 Næstved

Selv om formanden for
Sammenlægningsudvalget ,
Henning Jensen, gør, hvad han
kan, så har han svært ved at
bevare pessimismen i forhold til
regeringen. Han benytter dog tit
lejligheden til at prøve at huske
dårlige eksempler, og hans helt
store mantra er, at kommunerne
ikke selv må bestemme skatte-
procenten. Hvad er det egentlig
han har imod det? – jo, hans lyst
til at hæve skatten er lagt i bånd.
Han må godt sætte den ned, men
det har han slet ikke tænkt på.
I den seneste tid er mange sager
blæst Næstveds vej. Lad mig blot
nævne, at Næstved har fået til-
delt et vejcenter, et skattecenter,
et stort arbejdsformidlingscenter,

et sundhedscenter, en positiv
skatteudligningsordning. Når
man der til snart skal lægge et
stykke af en ny omfartsvej og en
stor politi- og retskreds, så burde
formanden være glad. Men det

er jo lidt et dilemma at skulle
være sur på regeringen, og så
samtidig skulle tage æren af at
have fået så mange goder – men
det går egentlig meget godt for
Jensen med at skifte farve som en
kamæleon. Det bemærkede vi jo
i hans citater til hans eget for-
eningsblad. Men vi lader
bemærkningerne om ” Venstres
grådighed” og ”spise af hånden”
hvile i fred. I Venstre skal vi
arbejde for borgerne og kun sige
fra, når beslutninger ikke passer i
borgernes kram. Skal der føres
partipolitik, så skal det ikke være
med borgerne som gidsler.

v.h.
Karsten Nonbo

Karsten Nonbo
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”Frihed er det bedste guld,
som sol bestråler over muld,
lad den dit smykke være!
Ja, dersom du dig selv har kær,
da hold den mer end livet værd!
Thi frihed følger ære.”

Sådan skrev biskop Thomas af
Strängnäs i år 1439. Den politiske
baggrund dengang, var et oprør
mod den danske konge Erik af
Pommeren, der havde lagt sig ud
med nordmændene.

Også i dag taler denne gamle
frihedssang til os, med de helt
enkelt budskab: Friheden er det
med værdifulde vi ejer og har.
Mere værdifuld end vores hus,
vores bil, vores fetaeksport – ja,
har vi friheden kan vi leve som et
frit folk, men mister vi friheden,
mister vi samtidig vores ære,
d.v.s. vi ophører med at være
selvstændige mennesker.

De seneste måneders debat
om tegningerne af profeten
Muhammed, har givet nyt liv til
debat om friheden, nemlig
ytringsfriheden. Har vi lov at
tegne profeten Muhammed,
selvom det krænker andre men-
nesker? Har vi lov at ytre os med
humor og satire, selvom det stø-
der andre?  

Svaret må være ja! Det danske
samfund bygger på grundlæg-
gende frihedsværdier:

Trosfrihed, forsamlingsfrihed,
tale- og  ytringsfrihed.

Begynder vi at indskrænke
vores frihedsrettigheder, fordi
man i Damaskus eller Teheran
føler sig krænket, hvornår bliver
så næste gang vi skal lade mel-
lemøstlige diktaturer bestemme,
hvad vi må gøre og mene? 

Velfærd bygger på frihed
Foruden at være vores grund-
læggende værdi, er friheden
også forudsætningen for vel-
færdssamfundet.

Vi har frihed til at starte virk-
somhed, uden at Staten skal god-
kende at vi f.eks. skal eksportere
pumper til Tyskland. Vi har fri-

hed til at forske og udvikle, til at
skabe vores eget liv, uden en reli-
giøs eller politisk embedsmand
skal kontrollere os. Vi har frihed
til at tjene penge og skabe forud-
sætningen for velfærd.

Er det ikke tankevækkende,
at de lande i verden der kan
kalde sig velfærdssamfund, alle
har borgerlige frihedsrettighe-
der?

Hvorimod de hovedrige olie-
stater i Mellemøsten, med censur
og statslig kontrol, har mange
fattige borgere?

Lande, hvor særlig kvinders
rettigheder stort set er lig nul!
F.eks. kan en kvinde i Saudi-
Arabien ikke få kørekort, ikke få
eget pas og har ikke stemmeret!

Nej, vi skal bevare vores
ytringsfrihed og vi skal bruge
den, når der er behov. 

F.eks. når vi skal bruge humor
og oplysning mod den gryende
islamisme og fundamentalisme,
også når den viser sig i Danmark
i form af Abu Laban og Ahmed
Akkari. 

Frihed garanterer retfærd
Kun ved at sætte friheden først,
kan vi skabe et samfund, hvor
mennesker har lige ret og lige
muligheder. Kun ved at sætte fri-

heden først modvirker vi kor-
ruption og overgreb.

Lad mig slutte en endnu et vers,
hvor biskop Thomas netop skri-
ver at kun friheden er den virke-
lige forudsætning for retfærd og
fred. Det er værd at huske på,
også i år 2006.

”Frihed er det gyldne skjold
mod avind, list og overvold,
hvor retsind fører sværdet.
Bag den kan fredens ranker gro,
men hvor den ej kan fæste bo,
må freden fly forfærdet.”

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

Onsdag den 3. maj, skal en dele-
gation fra Næstved til møde med
Trafikminister Flemming
Hansen.
Emnerne er: Udvidelse af
Rønnedevej, omfartsveje ved
Næstved og bedre tog-forbindel-
ser til Næstved.

I mødet deltager Næstved kom-
munes Økonomiudvalg med
bl.a. Søren Revsbæk samt
Venstremedlemmerne Hans. R.
Hansen og Karsten Nonbo.

Det var Søren Revsbæk som for
et par måneder siden tog initiativ
til mødet, efter det gennem læng-
ere tid havde vist sig vanskeligt
at ”lokke” Trafikministeren til
Næstved.

”Om delegationen får penge med
hjem, vil vise sig, men presset på
Regering, Folketing og minister
for at forbedre infrastrukturen i
Næstved-området skal fasthol-
des, lige til der viser sig gode løs-
ninger,” siger Søren Revsbæk.

Søren Revsbæk

Frihed er det bedste guld

Til møde med Trafikministeren
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Vi har her i Fladså haft general-
forsamling og efterfølgende
konstituerende møde.

Alle pladser er der nu sat
navne på og vi går nu et spæn-
dende år i møde.

På generalforsamlingen blev
den nye ”kredsstruktur ” drøftet
– der er efterfølgende kommet
en nærmere afklaring på tilhørs-
forholdet, idet det nu helt klart
tyder på, at Fladså fremover skal
tilhøre Næstved til opstilling til
folketingsvalget. Dette er da
også helt klart vores ønske, idet
vi finder det særdeles uhensigts-
mæssigt, hvis vi skulle høre til
Vordingborg når vi i alle andre
henseender er tilknyttet Ny
Næstved. 

De politiske drøftelser er nu
endt op i, at man ikke ønsker at
splitte de nye Storkommuner til
folketingsvalg og dermed kan vi
ånde lettet op i hvert fald hvis
udvalgets forslag bliver vedta-
get og det tyder alt på.

På vores bestyrelsesmøder
har vi taget flere emner op.

På mødet i januar drøftede vi
meget de forskellige modeller 
til ”Ældreplejen”. Det var ud-
sprunget af, at et af medlemmer-
ne var blevet meget inspireret på

et kursus. Dette faldt sammen
med en diskussion om det kom-
munale budget lidt mere gene-
relt. 

Vores holdning er, at man
nødvendigvis må have nogle tal
frem på hvad ting koster sam-
menholdt med nytten af de for-
skellige tiltag. Vi må jo huske på,

at vælger man noget, fravælger
man noget andet! Det er samti-
dig dejligt, at vi kan være lidt
stolte af den måde det fungerer
på her i kommunen – Men alt
kan gøres bedre og i den fremti-
dige struktur gælder det jo også
om at optimere.

Vi fandt alle i bestyrelsen
denne debat meget inspirerende
og vedtog, at arbejde videre med

Nyt fra Fladså
emnet i et underudvalg.

Skulle andre ønske at deltage
er alle velkomne til at henvende
sig.

Med den udvikling, der er i
salget af grunde og byggeri af
huse vil der ret hurtigt opstå
behov for børneinstitutioner,
skoler osv. 

Det er godt, at både institutio-
ner bliver /er blevet udbygget.
Vi går ind for, at der skal være
pasningsordning til alle børn i
alle aldre. Det er en forudsæt-
ning for at kommunen er et
attraktivt sted at bosætte sig i -
også for unge familier.  

Skolerne skal også være trim-
met til fremtidens krav. Derfor er
det godt, at Mogenstrupskolen
nu er blevet renoveret og udbyg-
get. Ombygningen er i øvrigt
foregået i særdeles tæt samarbej-
de med skolens ledelse, der har
taget et konstruktivt medansvar
for projektet.  

Resultatet udeblev ikke – vi
har fået en dejlig skole.

Et andet emne vi har vendt er
trafikforholdende.

Vi synes generelt, at vore veje
i Fladså kommune bliver vedli-
geholdt sneen ryddet osv. Det at
udlicitere arbejdsområder kan
være særdeles fornuftigt.

Samtidig har vi ikke lagt skjul
på, at trafikforholdene på
Sjælland mere generelt trænger

til fokus. Folketingets trafikud-
valg – Karsten Nonbo - har en
stor opgave. Vi glæder os til at
togdriften bliver normaliseret og
de mest belastede strækninger
aflastet med ny banestrækning –
Ringsted - Køge – København -
for at give mere luft på stræknin-
gen over Roskilde.

Dette kan føre til at flere vil
tage toget og dermed lette pres-
set på vejnettet. 

I øvrigt glæder vi os over, at
motorvejsnettet omkring
København nu endelig bliver
udbygget.

I Vores område er det klart en
parameter, der betyder meget
når virksomheder etablerer sig. 

Folk og fragt skal jo kunne
komme til og fra området. Det er
dejligt, at der gøres et stort styk-
ke arbejde – det kan blive et
kommende valgtema!

Vi har jo også tradition for at
vore politikere i Kommunal-
bestyrelsen og Folketinget er
inviteret og kommer – dejligt det
gi´ møderne indhold.

Vore politikere har arbejdstøjet
på!!

Med venlig hilsen
Ellen Damgaard Børsting

Ellen Damgaard Børsting
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Nyt fra Fuglebjerg

politiske aktive, og melder sig
ind i Venstre, for kun som med-
lem af et parti har borgeren den
fulde indflydelse i demokratiet
Det kan vi gøre noget ved.
Et andet mål, som har været min
kæphest i mange år er dialogen
med pressen i lokalområderne.
Pressepleje og seriøs debat i alle
medier er også vores eget
ansvar. Som optakt til det emne
vil jeg foreslå en medlems tur i
juni, hvor emnet er medier og
journalistik set fra lokalområ-
dets interesse.
Turen vil på flere planer
omhandle mediedækning af
lokalområdet, med da der ikke
er konkrete fakta, så som dato,
endeligt program må I holde jer
orienteret i pressen.

Det at arrangere ture og udflug-
ter er noget jeg kan, så det gør
jeg gerne for alle venstrefolk i
Næstved, men hvad kan de øvri-
ge lokal foreninger, hvilke særli-
ge ekspertise findes her, det ville
være godt at vide, så vi kan
udnytte hinandens styrker - det
er samarbejde!

På genhør 
Karen Becker 

HUSK
”rødderne” på nettet

Se alle møder i Sammenlæg-
ningsudvalget og Næstved
Byråd på:

www.naeskom.dk
Møderne bringes direkte og
mellem 500 – 800 borgere
klikker ind og ser med.
Fremover bliver de båndede
udgaver indekseret, så man
kan spole direkte frem til
den sag, men ønsker
behandlet. rev.

Formand for en lokal politisk
forening, det er nyt for mig. Men
flere år som menig medlem i
bestyrelsen i Venstre Fuglebjerg
og med en erfaring som for-
mand for Fuglebjerg Er-
hvervsforening, føler jeg mig
godt rustet til opgaven. Jeg ved,
hvad jeg kan, og hvad mine
begrænsninger er - det er en god
begyndelse. Med en god besty-
relse bag mig vil jeg gøre, hvad
der er muligt for at bevare og
udvikle en lokal forening under
Venstre i Næstved. Og jeg mener
udvikle, for jeg mener ikke at
små lokalforeninger for en hver
pris skal bevares i al fremtid.
Men som det ser ud nu, ser jeg
det som en styrke for samarbej-
de i den ny storkommune, at vi
små foreninger tager vores del at
arbejdet, og viser hvem vi er. Vi
kan benytte de lokale kræfter og
de enkelte personers styrke til at
bidrage til at Venstre i Næstved
bliver et levende og engageret
grundlag for den politiske grup-
pe i byrådet, hvis størrelse og
hvis indflydelse skal forøges i de
kommende år - det kan vi vist
godt være enige om.

Det er mit mål som formand, at
flere borgere melder sig som

informationsmøder og debataft-
ner, hvor vi tager enkelsager op,
som kan være interessant for
vores område. Vi vil også invitere
gæstetalere, der kan være med til
at gøre en det hele lidt mere
spændende.

Med venlig hilsen
Jan Elvang

Formand for 
Venstre i Holmegaard

vil ikke her sige så meget om det,
andet end, at Peter v.d. Wehle
ikke ønskede at anke sagen til
generalforsamlingen. I min for-
mandsberetning redegjorde jeg
for hele sagens forløb og der var
ikke nogen der ønskede debat
om emnet bagefter. Interesserede
kan gå ind på vores hjemmeside
og læse hele min formandsberet-
ningen på www.venstreholmega-
ard.dk

På vores sidste bestyrelsesmøde
d. 1. marts, nedsatte vi et aktivi-
tetsudvalg med vores sekretær
Gulli Borch som tovholder.
Udvalgets opgave er primært, at
skaffe nye medlemmer i form af
hvervekampagner. Men også

Nyt fra Holmegaard

De første måneder i det nye år
er altid præget af generalfor-
samlingerne. Først vores egen i
den lokale vælgerforening, der-
næst Kommuneorganisationen,
Kredsgeneralforsamlingen og
til sidst Amtsgeneralforsamling
d. 5. april.

I kommuneorganisationen blev
fra Holmegaard Egon Jensen
genvalgt ind i bestyrelsen og ved
det konstituerende bestyrelses-
møde den 22. marts, blev jeg gen-
valgt som Næstformand i Kom-
muneorganisationen, hvilket jeg
takker for og vil gøre mit yderste
for igen, at opnå et godt samar-
bejde med den øvrige bestyrelse.

Næstvedkredsens formand gen-
nem de sidste 6 år, Annelise
Petersen, valgte at trække sig til-
bage, idet hun mente, der skulle
nye kræfter til, men også på
grund af arbejdspres i sit nye job.
Annelise vil blive savnet i kred-
sen, hun har været en ildsjæl og
har virkelig brændt for arbejdet.
Vi skylder Annelise en stor tak
for hendes indsats. Men også her
blev kredskassereren Egon
Jensen (Holmegaard) genvalgt.
Ny Kredsformand blev Knud
Kjærgaard (fmd. for Suså).

Vores egen generalforsamling
blev i år afholdt i Holmegaard
Hallen den 21. februar. Vi var 20
deltagere, og som sædvanlig
efter generalforsamlingen, var

der vores to gæstetalere
Amtsrådsmedlem Kirsten
Devantier og Kredsens
Folketingskandidat Søren
Revsbæk. Der var genvalg til
hele bestyrelsen og supplean-
terne. Vi havde et konstitueren-
de bestyrelsesmøde d. 1. marts,
og de forskellige tillidsposter
blev genbesat af de samme per-
soner som sidste år.

Ellers var vores generalforsam-
ling præget af Peter v.d. Wehles
eksklusion fra partiet Venstre. Jeg

Karen Becker

Jan Elvang
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Formand
Ellen Damgaard Børsting
Askovvej 20 C 
4733 Tappernøje 
Tlf. 4636 5600. mob 4092 2824.
E-mail: edb@c.dk 

Næstformand
Jens Ejner Nielsen
Snesere Torpvej 30 
4733 Tappernøje 
Telefon. 5556 5519 
E-mail.: jensejnar.nielsen@pc.dk 

Sekretær
Jørgen Andersen
Vordingborg Landevej 25 
V. Egesborg - 4700 Næstved 
Telefon: 5576 0391 
E-mail: sesa@andersen.tdcadsl.dk 

Kasserer
Peter Van Hassendonk
Fårupvej 3 - 4700 Næstved 
Telefon: 5576 1992 

Kristian Skov-Andersen
Nyrupvej 25, Nyrup 
4700 Næstved 
Telefon: 5576 0270 
E-mail: skov11@worldonline.dk 

Uffe Busk Andersen
Rønnedevej 39 
4733 Tappernøje 
Telefon: 5556 4444 
E-mail: fam.b.b.andersen@mail.dk 

Poul Blaafalk
Hovedvejen 100 
4733 Tappernøje 
Telefon: 5596 5802 
E-mail: blaafalk@privat7.dk

Morten Bonde
Rådekrogvej 1, V. Egelsborg 
4700 Næstved 
Telefon: 5576 1983 
E-mail: petersdal@com.hotmail 

Per Bigum
Fasanvænget 544733 Tappernøje
Telefon: 5556 1032
E-mail: pvb@stofanet.dk

Henrik Carlsen
Vindsmindevej 1, Næstelsø 
4700 Næstved 

Telefon: 5554 0021
E-mail: hgt@carlsen.mail.dk

Mogens Feldthusen
Holmevej 37, Brandelev 
4700 Næstved 
Telefon: 5554 0036 
E-mail.:
brandelevgaard@dlgnet.dk 

Lars Vestergaard Frandsen
Askovvej 49 - 733 Tappernøje
Telefon: 5556 4137
E-mail: lars@team-jannik.dk

Anne Berit Hansen
Svingkærvej 6 - 4733 Tappernøje 
Telefon: 5596 5174 

Bendt Hansen
Jægersbrorgvej 3, Sjolte 
4733 Tappernøje 
Telefon: 5596 7760 
E-mail: tilbudsmappen@mail.dk 

Jørgen Stengel Hansen
Ll. Tvedvej 27 - 4700 Næstved 
Telefon: 5556 4663 
E-mail: stengel@trails.dk 

Mogens Hansen
Muldbjergvej 8, St. Røttinge 

4733 Tappernøje 
Telefon: 5596 5369 
E-mail: 
muldbjerggaard@hotmail.com 

Jørn Jacobsen
Hovedvejen 73 
4733 Tappernøje 
Telefon: 5596 5064 
E-mail: jmj-el@tappernoje-el.dk 

Hans Chr. Jensen
Ringvej 28, Ring 
4750 Lundby 
Telefon: 5576 9057 
E-mail: mhc@dlgnet.dk 

Jens Neerup Jensen
Hovvej 11 
4733 Tappernøje 
Telefon: 5556 4553 
E-mail: johannesbjerggaard@.dk 

Jørgen Kappel
Æskebjergvej 2 A, Æskebjerg 
4733 Tappernøje 
Telefon: 5556 4204 
E-mail. kjkappel@mail.dk 

Lennart Lundby
Øbjergvej 7 
4750 Lundby 
Telefon: 5576 7090 
E-mail:
lennartlundby@mail.tele.dk 

Anni Friis Mikkelsen
Parkvænget 10, Mogenstrup 
4700 Næstved 
Telefon: 5576 1110 
E-mail: annifriis@mail.dk 

Jacob Mols
Hovedvejen 92 B, Tappernøje 
4733 Tappernøje 
Telefon: 5596 5885 
E-mail: R66jam@OEA.dk 

Henrik Nielsen
Kometvej 26 
4700 Næstved
Telefon: 3021 0673 
E-mail: kometvej@stofanet.dk 

John Nielsen
Åvænget 19, Mogenstrup 
4700 Næstved 
Telefon: 5576 1092 
E-Mail: A-J.Nielsen@stofanet.dk 

Bestyrelsen
for Venstre 

i Fladså

Formand: Knud Kjærgård Telefon 57 64 31 10
Sandbypark alle 6 Mobil 23 74 68 10
4171 Glumsø Email knkjaerg@post5.tele.dk

Næstfmd: Kristian Ahrensbach Telefon 57 65 00 90
Birkebakken 7 Mobil 40 46 85 80
4160 Herlufmagle Email kah@dgs.dk

Kasserer: Troels Larsen Telefon 55 50 17 08
Åbovej 17, Herluflille Mobil 20 32 17 08
4160 Herlufmagle Email trlarsen@susaa.dk

Sekretær: Pia Belhaiba Telefon 55 50 21 16
Mågevænget 16 Mobil 40 74 84 68
4160 Herlufmagle Email belhaiba@tele2adsl.dk

Hans Bay Telefon 57 64 70 27
Elmevej 43 Mobil 20 93 29 36
4171 Glumsø Email HBC2000v52@hotmail.com

Eli Larsen Telefon 55 50 14 54
Broksøvej 1 Mobil 40 97 14 54
4160 Herlufmagle Email elarsen@susaa.dk

VENSTRE I SUSÅ’S BESTYRELSE
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Hans Petersen
Strandgårsvej 1 
V. Egelsborg 
4700 Næstved 
Telefon: 5576 1351 

Niels Specht
Fasanvænget 34 
Brøderrup 
4733 Tappernøje 
Telefon: 5596 5985 
E-mail: specht@tdcadsl.dk 

Alfred Thomsen
Snesere Torpvej 30 
Snesere Torp 
4733 Tappernøje 
Telefon: 5556 5228 
E-mail: alfred@svinggaard.dk 

Berit Truelsen
Næstelsø Præstemark 13 
4700 Næstved 
Telefon: 5554 0243 
E-mail: bepet@myinternet.dk  

Formand 
Martin Hjørlund Nielsen 
Tove Ditlevsensvej 9, 
4700 Næstved 
5573 7487 og 5158 2805 
martin.h.nielsen@dk.ey.com

Næstformand 
Charlotte Mathiesen 
4700 Næstved 
cma@cn.stam.dk

Kasserer 
Stig P. Hansen 
Gerdrupvej 24, Rislev 
4700 Næstved 
55 72 11 73 
stig-p-hansen@mail.tele.dk

Sekretær 
Lars Engelbrektsen 
4700 Næstved 
sulae@stam.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Kirsten Lund Friis 
Fodbygade 29, 4700 Næstved 
55 44 70 04 & 40 51 61 15 
mozzy1@tiscali.dk 

Søren Jensen 
4700 Næstved 
55 44 50 15 & 20 72 12 07 
helmer.jensen@dlgnet.dk

Peder Bo Larsen 
Skovkanten 17, 4700 Næstved 
5572 5857 og 2326 5857 
pederbolarsen@stofanet.dk

Sylvia Christensen 
Egeskovvej 20, 4700 Næstved 
5544 5106 og 2261 2482 
sylviachristensen@mail.tdcadsl.dk

Birgitte Marstrand Mygind 
4700 Næstved 
birgittemarstrand@jubii.dk

Magnus Just Hansen 
Tovværkgade 5b, København 
26211256 
magnus@vu.dk

Helle Berth 
Indre Vordingborgvej 22 
4700 Næstved 
5573 6148 
helle@kronborg-jensen.dk

Süleyman Yücel 
4700 Næstved 
sy@tdc.dk

LOF-repræsentant 
Arne Knudsen 
Lærkevænget 15, 4700 Næstved 
5573 1226

Bestyrelsen for
Lokalforeningen

Venstre 
i Næstved

Formand
Jan Elvang
Pedersmindevej 10, Holme-Olstrup
Tlf. 50 85 28 20
elvang@venstreholmegaard.dk

Næstformand
Philip Banzon
Hyazintvej 11, Holme-Olstrup
Tlf. 55 56 33 37
banzon@privat.dk

Kasserer
Egon Jensen
Ravnstrupvej 3A, Holme-Olstrup
Tlf. 55 56 20 02
egjensen@mail.dk

Sekretær
Gulli Borch
Akaciahaven 26, Fensmark
Tlf. 21 45 23 49
gulli@privat.dk

Bestyrelsesmedlem
Vagn Johansen
Hyazintvej 14 A, Holme-Olstrup
Tlf. 55 56 33 46
johansenvagn@yahoo.com

Bestyrelsesmedlem
Tommy Christensen
Cedervej 6, Fensmark
Tlf. 55 54 70 40
Tommy.Christensen@venstreholmegaard.dk

Suppleant
Arne Møllebro
Kildebrøndsvej 6, Fensmark
Tlf. 55 54 65 46
fensmark@get2net.dk

Suppleant
Arne Andersen
Toksværd Bygade 3, Toksværd
Tlf. 55 56 23 91

Bestyrelsen for lokalforeningen
Venstre i Holmegaard

For 2006 ser
bestyrelsen 

i Venstre
Fuglebjerg
således ud:

Formand: 
Karen Becker 
Højbjergvej 22 
4250 Fuglebjerg 
mobil 30552364   
karenbecker@tdcadsl.dk

Næstformand: 
Ole Rasmussen 
Sandvedvej 37 
4250 Fuglebjerg
tlf. 55453097

Kasserer: 
Jørgen Hansen 
Klaksvej 15 
4262 Sandved
tlf. 55456587

Sekretær: 
Jørgen Dalgaard 
Ting-Jellingvej 2 
4262 Sandved
tlf. 55456080



Side 12 Venstre i Ny Næstved Kommune

bejdspartner i forhold til kommu-
nerne og staten.
Jeg skal ikke vurdere hvorledes
de personmæssige magtkampe
om at være ordførende eller
højest råbende i den socialdemo-
kratiske debat vil falde ud, blot
konstatere, at Sjællands-regionen
risikere at blive lammet i forhold
til vores fremtidige ansvarsområ-
der, samarbejdspartnere, hvis vi
som tilfældet er i øjeblikket, må
konstatere, at regionens socialde-
mokrater vægter interne magt-
kampe højere end regionens for-
hold overfor kommuner og stat.

Af Kirsten Devantier, Næstved
medl. af forretningsudvalget,

Region Sjælland
& sammenlægningsudv. i

Næstved kommune.

Sjællands-regionen har fået en
noget kaotisk start, som des-
værre ikke er i ret megen over-
ensstemmelse med de pæne
hensigtserklæringer om at stå
sammen på Sjælland og
Lolland-Falster. Af hensyn til
vores egen fremtid og vores
egne muligheder.

Problemet er politisk. Problemet
er socialdemokratisk.
Den nye regionale virkelighed er
nemlig i disse første måneder af
Region Sjællands eksistens, at
interne politiske opgør blandt
socialdemokratiske medlemmer,
truer med at spænde ben for det i
øvrigt erklærede fælles politiske
projekt, at gøre Regionen til en
handlekraftig og enig samar-

medier. Det er den sikre vej til at
lammer de fælles bestræbelser.
Men det udelukker ikke, at vi
tager politiske opgør i regionsrå-
det.  

Regionens første opgaver
Ellers er opbygningen af Region
Sjælland  i fuld gang – både poli-
tisk og administrativt. Regions-
rådet har konstitueret sig. I første
omgang kun for 2006, hvor vi
officielt hedder forberedelsesud-
valget, da regionen først træder i
kraft den 1. januar 2007. Den før-
ste tid i forberedelsesudvalget er
brugt til at få hold på en række
formelle ting – bl.a. at ansætte en
direktion og diskutere retningsli-
nier for den administrative orga-
nisering. Allerede på mødet i
begyndelsen af marts begyndte
der ligeledes at tegne sig en struk-
tur for det politiske arbejde.
På dette møde var der enighed
om at nedsætte et midlertidigt
forretningsudvalg, som kan del-
tage i forberedelsen af sager til
forberedelsesudvalget.
Derudover er der nedsat fem
midlertidige underudvalg, der
skal rådgive Forberedelses-
udvalget om udvalgte områder
og udviklingsprojekter.

De fem områder er:

Politisk troværdighed
Disse kræver jo af Region
Sjælland, at de kan regne med, at
vi på vores ansvarsområder er
troværdige. Det vil også sige, at vi
har fællesskabet og ansvaret for
regionens helhed og troværdig-
hed som et fælles pejlemærke i
vores interne samarbejde.
Det er blevet sagt ved tidligere lej-
ligheder, at regionernes rolle ikke
kan sammenlignes med de gamle
amtsråd. Det synes jeg nok, man
bør huske sig selv på som folke-
valgt. Alle steder.
Man kan naturligvis opfatte den
manglende myndighed til skat-
teudskrivning i regionen som en
svækkelse af det politiske, men
jeg tror ikke, at det er så enkelt.
Og kan enkeltpersoner ikke forli-
ge sig med den tanke, vil jeg ind-
trængende bede dem om at ind-
stille sig på den virkelighed, de er
blevet en del af. 
I et eller andet omfang må det
være en tværpolitisk interesse for
os alle af hensyn til samtlige væl-
gere og borgere i regionen, at pla-
cere regionen og os selv i en situa-
tion, hvor vi i et ganske betydeligt
omfang taler med én stemme i
forhold til omgivelserne. 
Den slags opnås ikke ved interne
partipolitiske veto'er offentlig-
gjort under bulder og brag i alle

Fårup
Gartneri

Fårupvej 3, Fårup
4700 Næstved

Tlf. 55 76 19 92

Tlf. 55 56 42 50

Mobil 20 45 10 81 
Fax 55 56 50 45

FLADSÅ
ELEKTRIKEREN A/S

- din lokale el-fagmand...

Nonbo & Bonde
Ringvej 43 B

Ring
4750 Lundby

55 76 75 00

Kirsten Devantier

Sjællands-regionen i gang
under socialdemokratisk

bulder og brag
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men får ansvar for bl.a. genoptræ-
ning og forebyggelse.

Vækstforum
Også opgaven med regionale
udvikling, hvor regionen er til-
tænkt rollen som dynamo, vil få
megen politisk opmærksomhed.
Både i de to udvalg, der skal
beskæftige sig med området, og i
den nedsatte Vækstforum for
Region Sjælland, hvor regionen
har tre politiske repræsentanter. 
Det drejer sig om formanden Kr.
Ebbensgaard, (V) 1. næstformand
Bent Normann Olsen (S) og
undertegnede.
Vækstforummet og regionens
arbejde med bl.a. den regionale
udviklingsplan vil således være
platforme, hvorfra man i fælles-
skab skal arbejde for øget vækst i
regionen tillige med   erhvervsud-
vikling, uddannelsesinstitutioner
også sikre borgernes adgang til
natur- og fritidstilbud.

• Primær sundhed og sygesik-
ring

• Sygehuse og forskning
• Social og psykiatri 
• Internationale relationer, her-

under Øresund, Østersøen og
turisme 

• Den regionale udviklings-
plan, samt trafik og miljø

Sundhedsområdet er regionens
største område – både økonomisk
og i forhold til medarbejdere.
Faktisk vil der være mere end
15.000 ansatte i Region Sjælland i
alt, hvilket betyder, at det vil være
den største arbejdsplads i regio-
nen. Den politiske opgave vil i høj
grad være at sikre et tidssvarende
sundhedsvæsen, der er tilstræk-
kelig specialiseret til at levere
ydelser af høj kvalitet. Ligeledes
bliver det en væsentlig opgave for
regionen at binde hele sundheds-
væsenet sammen, hvilket bl.a.
skal ske i tæt dialog med kommu-
nerne, der med kommunalrefor-

Forberedelsesåret
Vækstforum holder sit første
møde den 19. april i år. Regionens
udvalg varmer op i løbet af året,
så de kan begynde i højt tempo,
når startskuddet lyder til nytår.
2006 er et forberedelsesår. Der
skal skabes en identitet for regio-
nen – lige fra logo og grafisk
udtryk til klare mål og værdier.
Dette arbejde går regionspoliti-
kerne ind i og benytter sig af året
til at skabe nogle gode fælles
visioner for regionen.
Det er også et år, hvor regionen
skal begynde at skabe kontakter
til alle de vigtige samarbejdspart-
nere. Der skal bl.a. etableres et
godt samarbejde med kommu-
nerne – både i det officielle kon-
taktudvalg, men også inden for
alle de andre områder – fra trafik
til turisme - hvor vi kan se nytte af
at stå samme.

HUSK!
Hvis hvert

medlem bare
tegner et nyt

medlem
- så har vi
dobbelt så

mange
medlemmer
til næste år.

SMEDE- ENTREPRENØRFIRMAET    S. LARSEN
SØGÅRDSVEJ 15, 4160 HERLUFMAGLE  ·  TLF. NR. 40851454   

Kørsel med minigraver samt rendegraver.

H.M. HANDEL ApS
MATERIALEPLADS  ·  Håndværkervej 12, 4160 Herlufmagle.  Tlf. 55 50 99 77

STORT  UDVALG I GRANIT – STEN OG GRUS m.m.

J.H.F. Transport
BROKSØVEJ 5,  4160 HERLUFMAGLE. · TLF. 55500216 · BILTLF. 40521978

Kørsel af grus, sten og jord m.v. – Udlejning af blandemaskiner og pladevibrator.
Krankørsel samt grabning udføres.
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”Hvis jeg bli´r gammel”

Elmer Jacobsen

får vi nu postkontoret med i bog-
bussen. De borgere som ikke er
på Internettet og ikke kan køre
bil, bliver de store tabere, når ting
lukkes ned i et lokalsamfund. Så
det var dejligt at dette tiltag lyk-
kedes, vel vidende at det formo-
dentlig har en begrænset årrække
at virke i. Men det vil måske vise
sig brugbart andre steder.

Vejsyn
Vi har haft sidste vejsyn i gamle
Næstved. Vi har såkaldte vejobs,
stiobs, og broobs, som er compu-
terprogrammer hvor man regi-
strerer tingenes tilstand, og på
kroner og øre kan sige nøjagtig
hvad man kan opnå for hver til-
ført krone til området. Man kan
sammenligne sig med andre, som
har samme system, (det har ingen
af de kommuner vi sammenlæg-
ges med). Den bedste vej får et 10
tal, Næstveds lokalveje ligger i
byen på 4,2 på landet er tallet 2,7.
Jeg vil meget gerne arbejde for at
hæve disse tal. Hvad broer angår
mangler vi kun Fladså broen, så
er alle broer i Næstved renoveret
og klar til at tåle fremtidens trafik.

Grøn plan
Der arbejdes flittigt med planen,
bl.a. på åsen i Næstved, jeg kan
kun opfordre til, man går der op
en tur. Der kan parkeres på en

Udvalget for lokaldemo-
krati og borgerservice
Udvalget skyder lidt i øst og vest,
og vi kan ikke helt finde vores
egne ben. Jeg bad derfor på forri-
ge møde om, at der bliver lavet en
organisationsplan, så vi kender
vore kompetencer. Det er ikke til
at arbejde, når vi hverken kan
sætte ansigter eller økonomi på
vores arbejde. Jeg skal også opfor-
dre til og det gælder især de tidli-
gere omegnskommuner, at man
melder ud omkring, hvad er det
vi under ingen omstændigheder
vil undvære lokalt. På den måde
får udvalget noget at arbejde med
og tage konkret stilling til.

Posthus i bogbussen
Vores posthus i Hyllinge lukkede
til nytår, for at kompensere for det

melde ud, at nu står vi sammen.
Det gælder vel at mærke også
økonomisk. De som har travlt
med at pudse glorien, har intet i
klemme, så meldingen kunne
passende være at de familier som
rammes af det her holdes skades-
løse, da de er ganske uskyldige,
det ville givet øge sammenholdet.

Med venlig hilsen

Elmer Jacobsen
Langetoftevej 25

4700 Næstved

nyanlagt p plads bag bakkerne.
Det var magtpåliggende for
Venstre, at denne plan blev udført
ad frivillighedens vej. Vi har nu
set eksempler på sagsbehandlin-
gen ikke har været optimal, og
man lægger et vedvarende pres
på private lodsejere. I et enkelt til-
fælde er man klar til at ekspro-
priere, det er uheldigt og mang-
lende respekt for den private
ejendomsret.

Landspolitik/
ytrtingsfrihed
Jeg syntes måske nok at man i
sagen om ytringsfrihed, burde

arbejder alle for Næstved,”
sagde Revsbæk som håbede at
Henning Jensen i bogen vil
finde inspiration i bogen til en
liberal ældrepolitik, hvor der
både er plads til frit valg, og
varm mad til de ældre.

Bogen blev udgivet på
Forlaget Agenda i 1997, da Lars
Løkke Rasmussen var formand
for Socialudvalget i Græsted-
Gilleleje kommune – og frontfi-
gur i kampen for privat ældre-
pleje og frit valg.

er overskriften på en debatbog
som  Lars Løkke Rasmussen
udgav i 1997, og et eksemplar af
denne udmærkede liberale bog
var Venstres gave til Næstved
borg-mester Henning Jensen, på
dennes 60 års dag.

”Du vil først og fremmest
blive husket for at have inddra-
get alle politiske partier i samar-
bejdet,” sagde Søren Revsbæk i
sin tale til borgmesteren.

”Vi er ikke altid enige, og det
skal vi heller ikke være, men vi
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V-forslag syltet?
Det er således alene en styre-
gruppe bestående af Næstveds
borgmester, amtsborgmesteren
samt formændene for Teknisk
Udvalg i kommune og amt,
som har bestemt, at den ny
linieføring skal ud i høring.

Venstre har indsendt et
andet forslag, som forbinder de
østlige omfartsveje med
Næstved Kaserne, ved at bruge
de veje som allerede eksisterer
gennem Kalbyrisskoven (Kal-
byrisvej og Skyttemarksvej).
Hvor Venstres forslag er ”ble-
vet af”, har vi ikke hørt. Noget
tyder på, at det er blevet poli-
tisk syltet, fordi styregruppen
ønsker en anden løsning.
Den rigtige og langsigtede linie-

føring må stadig være, at hele
omfartsvejen lægges øst om
Kalbyrisskoven.
På den måde afskærer vi ikke
byen fra skoven, og vi fremtids-
sikrer vejen. Bl.a. bliver det
meget lettere at tilslutte ny vej-
forbindelser f.eks. mod Røn-
nede, til en vej øst om skoven.

Vær med i debatten
Jeg opfordrer alle partimedlem-
mer til at være med i den debat
som kommer de næste uger, og
ret meget gerne henvendelse til
Venstre byråds- og SLU-med-
lemmer med forslag og kom-
mentarer.

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

Nu kommer der gang i VU-
Næstved igen. Der blev afholdt
generalforsamling fredag den
31.marts i Næstved. 

På generalforsamlingen blev
der valgt en ny formand, som
hedder Casper Nielsen, og sam-
tidig blev der valgt en hel ny
bestyrelse. Det er derfor en
fuldstændig ny bestyrelse, som
skal sætte gang i lokalforenin-
gen igen.

Som noget af det første, vil vi
lægge en strategi for, hvordan
foreningen kan komme i gang
igen.

Et meget vigtigt punkt for
foreningen, det er at få genopta-
get det gode samarbejde med
Venstre. Derfor vil vi bestræbe
os på at være repræsenteret til
de forskellige Venstre møder.

Jeg har tidligere været for-
mand for VU-Næstved, så jeg
vil sidde i baggrunden og hjæl-
pe, hvis den nye bestyrelse
ønsker dette. Der er jo et kendt
ordsprog der lyder, at en tidli-
gere formand skal ses, men ikke
høres.

Jeg er virkelig glad for, at der
nu er valgt en bestyrelse, der
kan få gang i lokalforeningen
igen. 

Venstre og VU vil altid stå
stærkere, hvis der er et godt
samarbejde, og det tror jeg på
kan lade sig gøre at få til at køre
igen.

Slutteligt vil jeg opfordre dig
til at kontakte undertegnede,
hvis du kender en person under
30 år, som gerne vil være aktiv i
VU. Hvis du har spørgsmål
eller gode ideer, så skal du selv-
følgelig også være meget vel-
kommen til at kontakte mig.

Med Venlig Hilsen

Magnus Just Hansen
26211256

magnus@vu.dk
Bestyrelsesmedlem i Venstre 

i Næstved

Flere byråds- og SLU-medlem-
mer blev noget overraskede, da
man kunne se en ny østlig linie-
føring annonceret i Næstved
Bladet.

Linieføringen går gennem
Kalbyrisskoven, men drejer så
øst om Rønnebæk ned mod
Præstøvej. Det er en konse-
kvens af protester fra bl.a. bor-
gere i Rønnebæk på, at de bli-
ver afskåret fra Næstved, hvis
vejen skulle gå mellem
Rønnebæksholm Gods og
Rønnebæk by.

Det mærkelige er bare, at vi
ikke har drøftet forslaget poli-
tisk! Det har ikke været forelagt
hverken Næstved Byråd eller
Sammenlægningsudvalget.

Nyt fra 
VU-Næstved

Hvor 
skal

omfarts-
vejen 
gå..?
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Bestyrelsen:
FORMAND
Mogens Dalby, Markedschef
Enebærvej 1, 4700 Næstved
Tlf. Priv.: 5572 2400, Arb.: 5572 3400
E-mail:  md@erhvervsbladet.dk 
Mobiltlf.: 2148 6667

NÆSTFORMAND
Jan Elvang
Petersmindevej 10, 4684 Holmegaard
Tlf. Priv.: 50 85 28 20
E-mail: elvang@venstreholmegaard.dk

KASSERER
Lars Ingemann, Direktør
Skolevej 27, 4700 Næstved
Tlf. Priv.: 5544 5303, Arb.: 7023 2007
E-mail: li@elmodan.dk  
Mobiltlf.: 2014 1407

SEKRETÆR
Martin Hjørlund Nielsen, Senior Manager
Tove Ditlevsensvej 9, 4700 Næstved
Tlf. Priv.:5573 7487, Arb.:3587 2805
E-mail: martin.h.nielsen@tdcadsl.dk
Mobiltlf.: 5158 2805

Karen Becker
Korsørvej 4, 4250 Fuglebjerg
Tlf. Priv.: 5545 3706, Arb.: 5545 4838
E-mail:  karenbecker@tdcadsl.dk 
Mobiltlf.: 3055 2364

Ellen Damgaard Børsting
Askovvej 20, C 4733 Tappernøje
Tlf. Priv.: 4636 5600, Arb.: 4636 5600
E-mail:  edb@c.dk
Mobiltlf.: 4092 2824

Knud Kjærgaaard
Sandby Park Allé 6, 4171 Glumsø
Tlf. Priv.: 5764 3110, 
E-mail: knkjaerg@post5.tele.dk 
Mobiltlf.: 2374 6810

Ole Rasmussen 
Sandvedvej 37 
4250 Fuglebjerg
Tlf. Priv.:55453097

Charlotte Mathiesen, Afdelingssygeplejerske
Hedetoften 47, 4700 Næstved
Tlf. Priv.: 5570 1722, Arb.: 5572 1401
E-mail: cma@cn.stam.dk
Mobiltlf.:4078 0583

Jens Ejnar Nielsen
Snesere Torpvej 30, 4733 Tappernøje
Tlf. Priv.: 5556 5519
E-mail: jensejnar.nielsen@pc.dk

Philip Banzon
Hyacintvej 11, 4684 Holmegaard
Tlf. Priv.: 5556 3337 
E-mail: banzon@privat.dk 

Mohammed Belhaiba
Mågevænget 16, 4160 Herlufmagle
Tlf. Priv.: 5550 2116, Arb.: 5545 7075
E-mail:  belhaiba@hotmail.com 
Mobiltlf.: 2061 3736

Jørgen Hansen
Klaksvej 15, 4262 Sandved
Tlf. Priv.: 55456587
Peter  v. Hasendonk
Fårupvej 3, 4700 Næstved
Tlf. Priv.:55761992, Fax:55761992

Egon Jensen, Tømrermester
Ravnstrupvej 3,A 4684 Holmegaard
Tlf. Priv.: 5556 2002, Arb.: 5556 2002
E-mail: egjensen@mail.dk 
Mobiltlf.: 5556 2002

Kristian Ahrensbach                    
Birkebakken 7, 4160 Herlufmagle
Tlf. priv.: 5765 0090
E-mail: kah@dgs.dk
Mobil 4046 8580

LOF REPRÆSENTANT 
Arne Knudsen, Major
Lærkevænget 15, 4700 Næstved
Tlf. Priv.: 5573 1226, 
E-mail: maak@stofanet.dk

VU REPRÆSENTANT
Magnus  Just Hansen
Tovværkgade 5,B, 3., 0028, 2300 København S.
Tlf. Priv.: 5572 1256, 
E-mail: magnus@mail1.stofanet.dk 
Mobiltlf.: 2621 1256
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