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Igen i år har Venstre fået lov til at afholde Grundlovsmøde i haven på Broksø Gods. 
Vi starter allerede kl. 9.45 og vi forventer at være færdige ca. kl. 12.20

Taler vil være Kredsens eget folketingsmedlem Karsten Nonbo, og som gæstetaler er det
lykkedes at få Undervisningsminister Bertel Haarder.

Når man har betalt indgangen 25 kr. (børn gratis) vil der være gratis kaffe og thé og småkager. Der vil
ligeledes være mulighed for at købe mad i form af pølser og kold kartoffelsalat. 

Samt drikkevarer øl, vin og vand. (med forbehold for ændringer i menuen.)

Der vil være aktiviteter for børn, og i pauserne vil Næstved Harmonikaforening underholde.

Det vil også være muligt at købe valgaktier á 100 kr. stykket, pengene vil gå direkte i valgfonden til
næste folketingsvalg. Naturligvis vil der også være udbetaling af ”aktieudbytte” på grundlovsmødet

det vil ske ved lodtrækning om forskellige præmier blandt de solgte aktier. Bl.a. en middag i
Snapsetinget med Karsten Nonbo.

Mød op i det naturskønne område og få en mindeværdig dag, vel mødt til Grundlovsmøde 2008.

Bertel Haarder

Undervisningsminister

Minister for nordisk
samarbejde 

Medlem af Folketinget

Karsten Nonbo 

Medlem af Folketinget 

Medlem af kommunal  
bestyrelsen i

Næstved kommune
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Formanden har ordet

menlægninger og konsekven-
serne af dette kom i spil og sidst
men ikke mindst Arenaen på
godt og ondt. 

Tak til såvel Vælger-
foreningen i Næstveds som til
Kommuneforeningens aktivi-
tetsudvalg og VU, som alle var
med til at sætte rammen for
aftenen, uden jer gik det ikke.

Vi ser nu frem mod
Grundlovsmødet den 5. juni
2008, hvor vi alle forhåbentligt
skal mødes ude på det smukke
Broksø Gods, hvor Skole- og
kirkeminister Bertel Haarder
holder grundlovstalen, ligesom
også folketingsmedlem Karsten
Nonbo får ordet. Vi håber på
skønt vejr og en masse gæster.
Allerede nu inden arrangemen-
tet er afviklet iler jeg med en
stor tak til Cathrine Riegels
Gudbergsen for lån af området
omkring Broksø Gods. 

Til slut vil jeg udstikke kursen
for det kommende års arbejde i
bestyrelsen, hvor vi satser på
indenfor de kommende 6 måne-
der, at give en klar udmelding
omkring væsentlige punkter
som: Håndtering af Handlings-
program for KV09 samt proce-
dure for opstilling og valg af
kandidater til KV09. Alt i alt var-
sler 2008 til at blive et spænden-
de år rent organisatorisk.

Med venlig hilsen
og tak for ordet

Charlotte Mathiesen
Formand 

Venstre i Næstved Kommune.

Det er med stor ydmyghed
at jeg her har grebet pennen,
og for første gang som for-
mand for Venstre i Næstved
Kommune får mulighed for at
skrive ud til jer.

Allerførst tak til alle som
stemte på mig ved den nyligt
overståede Generalforsamling,
tak fordi så mange mødte op,
og gjorde det muligt at jeg nu
har fået den betroede opgave at
varetage formandsposten for
Venstre i Næstved Kommune.

Jeg vil også gerne benytte
lejligheden til at takke for den
smukke buket blomster som
jeg fik.

Generalforsamlingen var
skelsættende på den måde at
der skulle vælges ny formand,
men også fordi vi skulle tage
afsked med den afgående for-
mand Mogens Dalby, som med
sit stille diplomati har formået
at være styrmand for Venstre i
Næstved Kommune igennem
så mange år. Med hans utrætte-
lige, ihærdige og vedholdende
facon bliver arven efter
Mogens tung at løfte. Herfra
skal lyde en stor tak til Mogens
Dalby for hans store indsats.
Ligeledes skal lyde en stor tak
til afgående næstformand Jan
Elvang, som også på sin helt
egen stilfærdige og kompeten-
te facon har løftet en stor opga-
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Charlotte Mathiesen

ve omkring det organisatoriske
arbejde.

Tillykke til alle andre som
også blev valgt, der venter os
alle mange spændende opgaver
forude. Jeg glæder mig til vores
samarbejde. Længere omme i
bladet vil I alle kunne finde en
oversigt over den nye sammen-
sætning i bestyrelsen men også
for Kandidatbestyrelsen. Det
konstituerende møde har fun-
det sted, og et nyt tiltag vil være
at skabe mere rum for politisk
debat på møderne, selvfølgelig
under hensyntagen til de orga-
nisatoriske punkter og opgaver
som det er nødvendigt at få
truffet beslutninger omkring.

Karsten Nonbo havde den 1.
april 2008 taget sig tid til at
vise en sluttet kreds af Venstre
folk og deres familie, venner
og bekendte rundt på
Christiansborg. Vi fik vist alle
kroge af Christiansborg, hørte
små anekdoter om ting og
sager på ”Borgen”, spiste i
Snapsetinget og fik mulighed
for at høre debat i
Folketingssalen. En stor tak til
Karsten Nonbo for denne
spændende aften.

Jeg vil også knytte et par ord
omkring Debatcaféen i
Næstved, som blev afholdt på
Grønnegade Kaserne. Kom-
muneorganisations aktivitets-
udvalg havde initieret arrange-
mentet, som er et virkelig godt
koncept hvor borgerne får
mulighed for at stille spørgsmål
til vores byrådsvalgte. 

Emner som: Infrastrukturen,
Rådhusbyggeriet, Regions-
planen og konsekvenserne for
de psykisk syge blev berørt,
havnen fik et par ord med på
vejen, de kommende skolesam-

Hans Bay blev valgt til ny formand 
for kandidatbestyrelsen.
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Regeringen forlanger at budget 2008 overholdes

Forårets generalforsamlinger i
de lokale venstreforeninger er
afsluttet, og der er naturligvis
sket en hvis udskiftning i de
enkelte foreningers bestyrelser.
Jeg vil godt takke såvel de med-
lemmer der har valgt at træde ud
af bestyrelserne, som de der
valgte at fortsætte, for det store
arbejde de har udført. Dette gæl-
der såvel i det daglige forenings-
arbejde, som den ekstraordinære
indsats, der blev ydet i forbindel-
se med folketingsvalget.

Samtidig vil jeg byde de nye
bestyrelsesmedlemmer velkom-
men, og sige tak fordi i har sagt
”Ja” til at påtage jer opgaven, at
arbejde for Venstre og Venstres
liberale tanker.

Der venter, - for os alle -,
mange vigtige og også spænden-
de opgaver i de kommende år.

Hvornår næste folketingsvalg
udskrives ved ingen, men forhå-
bentlig bliver det først om ca. 3
år, men vi ved, at det første
direkte valg til Næstved Byråd er
i november 2009.

Valget i 2005 var jo til det
såkaldte ”Sammenlægnings-
udvalg”, som senere blev
Næstved Byråd.

Vi der sidder i byrådet, gør
hvad vi kan, for at Venstre efter
næste valg har mere end 9 man-
dater i byrådet, men skal det lyk-
kes, må vi alle gøre en indsats,
for at forklare, at andre kan gøre
tingene bedre end det nuværen-
de flertal.

I byrådet bruger visse med-
lemmer i flertalsgruppen megen
tid med at beklage sig over den
”onde regering”, som ikke tilla-
der budgetoverskridelser på
hverken drift eller anlæg.

Lad mig her gøre opmærk-
som på, at når regeringen optræ-
der som den gør, skyldes det
kommunernes manglende evne
og vilje til at overholde indgåede
aftaler.

For ca. et år siden glædede
Borgmester Henning Jensen sig
over den aftale, som han selv

som medlem af KL´s bestyrelse
havde indgået med regeringen
om økonomien i 2008. Aftalen
indebar i runde tal at Næstved
Kommune max. måtte hæve
skatten 15 mio., desuagtet blev
skatten hævet med ikke mindre
end 80 mio.

Regeringen forlanger nu, at
budget 2008 bliver overholdt
såvel for drift som for anlæg,
hvis dette ikke sker vil der i 2009
blive skåret i kommunernes
bloktilskud svarende til den evt.
overskridelse.

Uanset hvor svært det kan
være at overholde en indgået
aftale, må det forlanges, at man
viser vilje til dette. End ikke dette
gjorde flertallet i Næstved Byråd,
idet skatten som nævnt blev
hævet med mindst 5 gange det
aftalte.

Det er med spænding resulta-
tet af årets første budgetopfølg-
ning i Næstved Kommune imø-
deses, men flere områder er
under pres, hvorfor der i 2009
må forventes besparelser.

Det er ikke kun driften, der
budgetmæssigt er under pres,
men såvel befolkningstilvækst
som salg af byggegrunde vil ikke
kunne nå de forventede tal, hvil-
ket vil efterlader et endog særde-
les stor minus på indtægtssiden.

Det er klart at Borgmesteren
gerne ser et bredt forlig omkring
budget 2009. Venstre vil naturlig-

vis også gerne være en del af et
budgetforliget, men det kræver
at vi får en ikke uvæsentlig ind-
flydelse.

Sidste år blev vi bedt om at
forlade forhandlingerne, fordi vi
ikke kunne stemme for dæk-
ningsafgiften.

Venstre begrundelse herfor
var og er, at dækningsafgiften er
direkte erhvervsskadelig.

Det er min forventning at
dækningsafgiften igen bliver en
afgørende faktor i de kommende
forhandlinger.

Dækningsafgiften trækker 27
mio. kroner ud af det erhvervsliv,
som vi alle ønsker skal udvikle
sig og skabe flere arbejdspladser
i nærområdet.

Indtil videre afventer Venstre
et økonomisk udspil fra
Borgmesteren, det er på nuvæ-
rende tidspunkt ikke os der skal
komme med forslag til reduktio-
ner i kommende års budget, men

vi vil naturligvis være både kriti-
ske og ansvarlige, når de egentli-
ge budgetforhandlinger går i
gang.

Projekt Stenlængegården eller
Projekt Næstved Arene er inde i
en fase, hvor det forsøges gen-
nem en spørgeundersøgelse, at
skaffe viden om hvilke arrange-
menter eller muligheder
erhvervslivet vil efterspørge i
arenaprojektet.

Senere følger et OPP-udbud
(Offentlig – Privat – Part-
nerskab), som skal belyse private
investorers interesse i projektet,
ligesom også de økonomiske vil-
kår for privates involvering skal
belyses.

Venstre mener, vi efter denne
udbudsrunde har et godt grund-
lag for at afgøre, om vi fortsat er
med i projektet.

I den meget omtalte
”Erhvervsaffaldsgebyrsag”, som
Venstre som eneste parti gik

INVITATION TIL
”ÅBEN HAVE PÅ FØRSLEVGÅRD”
Kommuneforeningen i Næstved inviterer til

”Åben have på Førslevgård”.
Tirsdag den 20. maj 2008 kl. 19,00
Følg pile og parkeringsanvisninger.

Her vil Godsejer Nick De Neergaard vise rundt i
haven. Efter rundvisningen vil der være mulighed for

at nyde sin medbragte kaffe/the.
OBS: Aktivitetsudvalget i Fuglebjerg Vælgerforening
vil sørge for hjemmebag til kaffen, så der skal kun

medbringes kaffe/the og krus.
Vi håber på god tilslutning til arrangementet, som 

forventes afsluttet ca. 21,00

Aktivitetsudvalget i Kommuneforeningen

Hans R. Hansen

Fortsættes på næste side
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imod, kan der i nærmeste frem-
tid forventes et ændret oplæg,
som tager til hensyn til netop de
synspunkter som Venstre bragte
frem i debatten, nemlig at geby-
ret skal afspejle virksomheder-
nes affaldsmængde.

Venstre vil, - når vi ser det
endelige forslag -, afgøre, om vi
kan støtte dette, når det skal
behandles i Byrådet.

Uanset forskellige politiske
holdninger er der en god tone og
et godt samarbejdsklima i byrå-
det. Det er klart at tonen en gang
imellem kan blive lidt hård, men
sammenlignet med flere debatter
fra folketinget føler jeg, at vi er
gode til at ”gå efter bolden og
ikke efter manden/damen”,
altså holde os til sagen.

Om det første år efter sam-
menlægningen har indfriet den
enkeltes forventninger, skal jeg
ikke udtale mig om, men Venstre
gør hvad vi kan for at
Kommunalreformen bliver den
succes, som var daværende
indenrigsminister Lars Løkke
Rasmussens mål, da reformen
blev udarbejdet.

Personligt er det min opfattel-
se at de serviceforbedringer,
rationaliseringsgevinster og stor-
driftsfordele, der var forventet
på mange områder, endnu lader
vente på sig.

Med venlig hilsen
Hans R. Hansen,

Gruppeformand

Karsten Nonbo
takkede for 
genvalg som 
folketingskandidat

Søren Revsbæk og
Kirsten Devantier var

parate til at svare på
spørgsmål, da Venstre

i Næstved inviterede
til Café debatmøde
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Se verden fra flere sider

Et oplagt forum for holdninger,
meninger og debat!
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Skal skoler lægges sammen?
Start med 

badelandet

Søren Revsbæk

I de sene timer da partierne lave-
de budgetforlig 2008 (som
Venstre ikke deltog i) blev det
besluttet at sammenlægge 8 sko-
ler til 4. Der skal ikke lukkes sko-
ler, men der vil fremover være to
skoler i ét skoledistrikt. Formålet
er at sprede eleverne, så man får
”fyldt klasserne op”og undgår at
skulle undervise små klasser. På
den måde kan der spares lærer-
tid, foruden administration.
Besparelse: 3,7 mio. på årsbasis.

Men, det som ser let ud på papi-
ret, viser sig svært og forkert i
praksis. Nøddeskovsskolen og
Uglebro skole ligger overfor hin-
anden med få hundrede meters
afstand, så der kan eleverne
nemt gå fra skole til skole.

Pas på landområdet
Anderledes er det i landområ-
derne. For det første er der læng-
ere mellem skolerne og en fusion
af to skoler som minimum må
følges op af, at der etableres
cykelstier mellem de skoler, som
lægges sammen. Det vil koste
adskillige flere millioner, end det
man sparer.

For det andet bliver skoledistrik-
terne meget store. Forældre

bosat i f.eks. Glumsø forventer
naturligvis at deres børn kom-
mer på Glumsø skole – og ikke
på Susåskolen i Skelby. Og
omvendt. Det handler jo ikke
”kun” om skolegang. Også bør-
nenes kammerater, fritid og alt
muligt andet er jo typisk i nær-
området og ikke i den anden
ende af skoledistriktet.

For mit vedkommende mener
jeg en administrativ sammen-
lægning er rigtig. Hvis vi kan
spare en skolelederstilling og
”nøjes” med en afdelingsleder er
det for så vidt i orden. Det er en
besparelse i administration.

Nej til skolefusion
Men, når det kommer til den
egentlige skolefusion og at bør-
nene fordeles på 2 skoler, er jeg
ikke enig. Dels vil det være
meget dyrt for kommunen, hvis
man – hvad man anstændigvis
bør – laver cykelstier. Dels bry-
der vi børnenes nærmiljø op og
svigter løftet om, at man ikke
skal have langt til sin folkeskole.

I skrivende stund kendes byrå-
dets beslutning ikke. Men, efter
min opfattelse bør i hvert fald 3
af de 4 forslag om sammenlæg-
ning skrinlægges.  Jeg tror ideen
om 2 skoler i ét skoledistrikt øde-
lægger mere, end man vinder.

Søren Revsbæk  
Medlem af Udvalget for 

Børn og Familie.

FAKTABOKS:

De 8 skoler som forslås sam-
menlagt:
Hammer og Mogenstrup
Nøddeskov og Uglebro
Susåskolen og Glumsø
Skole
Tybjerg og Herlufmagle

Det som i daglig tale kaldes pro-
jekt Næstved Arena, er ikke kun
den store sportshal. Der er også
forslag om et sundhedscenter, et
stadion og et badeland foruden
arenaen! P.t. arbejder forvaltnin-
gen med at finde investorer til
alle projekterne, men hvorfor
ikke dele dem op?

Vi har brug for et badeland.
De to svømmehaller i Næstved
by trænger til renovering inden-
for en overskuelig årrække. De
kan erstattes af en ny svømme-
hal med badeland.  Et badeland
er tillige en populær attraktion,
bl.a. for børnefamilierne.

Lad os derfor starte med
badelandet. Derefter kan man
tænke på arena og stadion et
stykke ude i fremtiden, hvis der
bliver råd og behov.

Med venlig hilsen 
Søren Revsbæk
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I Fuglebjerg Lokalforening er
bestyrelsen helt den samme, som
sidste år. Vi er en lille bestyrelse
med en meget god fordeling af
evner og ressourcer – vi arbejder
ufortrødent videre i Kom-
muneforeningen og med de
lokale arrangementer; der er
noget at hente for vores med-
lemmer – … og Aktivitets
Udvalget i Kommuneforeningen
har rigtig meget at byde på!

Flere trofaste medlemmer har
bakket dejligt op, både med del-
tagelse ved Landsmødet og i
Kommuneforeningen – tak for
denne opbakning. Det giver en
formand ny energi – og det har
været tiltrængt, så mon ikke det
er tid til benarbejdet med at
finde nye medlemmer!

Godt vi har en repræsentant i
Folketinget, tak til Karsen
Nonbo, han mødte engageret op
til vores generalforsamling og
Debat café i januar -  og han
kommer også til Førslev d. 20.
maj – kom og mød ham, mon
ikke du har et eller flere spørgs-
mål til ham? Potentielle med-
lemmer er meget velkomme til
at komme med. Du kan hjælpe
ved at fortælle, at kun medlem-
mer af et politisk parti kan
bestemme, hvem der stiller op til
Folketinget – og hvor vigtig det
er med et folketingsmedlem fra
lokalområdet. Med vores solide
repræsentant Otto Poulsen er
området godt repræsenteret.

Her fra Fuglebjerg ønsker vi
Charlotte tillykke med formands-
posten for Kommuneforeningen

Steffen Juul Rønnow

Karen Becker

Fuglebjerg Lokalforening

Næste udfordring: KOMMUNALVALG 2009

Efter et vellykket folketingsvalg i
efteråret og veloverståede gene-
ralforsamlinger i vælgerforenin-
gerne og kommuneforeningen er
tidspunktet nu kommet til at
rette blikket fremad mod kom-
mende udfordringer. Der vil for-
modentligt blive afholdt folkeaf-
stemning om afskaffelse af et
eller flere EU-forbehold inden
for en overskuelig periode, men
præcist hvornår det bliver ligger
jo endnu ikke fast. Hvad der der-
imod er sikkert er, at der til næste
år venter os en vigtig opgave,
som ligger helt fast. Her tænker
jeg naturligvis på kommunalval-
get. Det er efter min opfattelse
helt afgørende, at vi kommer i
gang med arbejdet frem mod
KV09 så hurtigt som muligt. Jo
hurtigere vi kan have en opstil-
lingsliste med et hold entusiasti-
ske og kompetente kandidater
klar, jo hurtigere kan vi begynde
at præge debatten i de lokale
medier, rundt omkring på
arbejdspladser og hvor der ellers

diskuteres politik. I en tid, hvor
der måske er en historisk god
chance for at bryde det socialde-
mokratiske flertal i byrådet, er
det så meget desto vigtigere, at vi
som parti får positioneret os i
borgernes bevidsthed med gode
liberale mærkesager. Det vil også
være af stor betydning, hvis det
endelige kandidathold kan
indgå i en dialog med byråds-
gruppen og kommuneforenin-
gens bestyrelse inden kommu-

nens budget for 2009 forhandles
på plads. Det er nemlig bestemt
ikke uvæsentligt – heller ikke i
forhold til den kommende valg-
kamp - om Venstre igen står
udenfor budgettet eller om vi
med vores mandater blåstempler
socialdemokraternes skattefor-
højelser og våde arenadrømme.
Der er med andre ord mange
gode grunde til, at vores arbejde
frem mod KV09 skydes i gang
allerede nu. Min fornemmelse er,
at kommuneforeningen så småt
har påbegyndt den logistiske og
organisatoriske del af arbejdet,
og jeg håber at dette arbejde
opprioriteres kraftigt fremover.
Min opfordring skal derfor lyde
til alle vores medlemmer, at hvis
man skulle have en lokalpoliti-
ker i maven, så er tidspunktet
ved at være kommet til at melde
sig under fanerne.

Steffen Juul Rønnow
Bestyrelsesmedlem i Næstved

Vælgerforening.

og tak til Mogens Dalby  og Jan
Elvang for deres store indsats
med at forme vores
Kommuneforening:  En god poli-
tisk forening, der ser Venstre med
større indflydelse efter næste
kommunevalg – det er på tide
med Venstre politik i Næstved –
der er nok at tage fat på!

Næstformand: 
Ole Rasmussen 
Sandvedvej 37 4250 Fu. 
55453097

Kasserer: 
Jørgen Hansen 
Klarksvej 15 4262 Sandved
55456587

Sekretær:
Jørgen Dalgaard 
Ting-Lellingvej 2 4262 Sandved 
55456080

Lars Petersen 
Skovriddergårvej 10
4262 Sandved 
55459366

Formand: 
Karen Becker 
Højbjergvej 22 4250 Fu. 
30552364
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En ny formands tanker

På generalforsamlingen i februar
måned blev jeg valgt som ny for-
mand for vores vælgerforening i
Næstved. Efter at have været med-
lem af partiet i ca. 1? år, og med-
lem af bestyrelsen i 1 år, skete tin-
gene meget hurtigt, og jeg må
erkende, at jeg er både stolt og
ydmyg over valget.

Det er ingen nem opgave at tage
over efter den tidligere formand
Martin Nielsen, som gjorde et stort
og flot arbejde i de 4 år, hvor han
passede formandsposten. I den
periode oplevede Venstre i
Næstved en imponerende med-
lemsfremgang, og den største
opgave for den nye bestyrelse
inklusive undertegnede bliver at
fastholde alle medlemmerne, og
ikke mindst at tiltrække nye.

Jeg tror at vi alle ved, at det ikke er
nogen nem opgave. Men det skal
ikke afholde os fra at have en
ambition om at få yderligere frem-
gang i medlemstallet i dette besty-
relsesår. Vi har allerede i samarbej-
de med Aktivitetsudvalget under
Kommuneforeningen igangsat
nogle spændende initiativer,
blandt andet en række debat-café-
er. Og i vores eget udviklingsud-
valg vil vi arbejde videre med
idéer til, hvordan det bliver endnu
mere spændende at være medlem
af Venstre i Næstved. 

Vi har tidligere haft endnu et orga-
nisatorisk lag under vores besty-
relse, nemlig vore områdefor-
mænd- og næstformænd.
Desværre har vi ikke været dygti-
ge nok til at trække på disse tillids-
folk, men det vil vi nu lave om på.
Og blandt andet vil vi spørge dem
om deres ideer til, hvad vi kan
gøre for at gøre det mere attraktivt
at blive eller være medlem af
Venstre lokalt.

Men jeg vil gerne opfordre alle
vore medlemmer til at sende en
mail eller et brev til mig eller et

andet medlem af bestyrelsen, hvis
nogle af Jer lige har en god ide
eller forslag, som vi kan arbejde
videre med. Og i den forbindelse
vil jeg gerne understrege, at alle
idéer er velkomne! Og hvis du
ikke tidligere har været område-
formand- eller næstformand, men
gerne vil yde en indsats uden nød-
vendigvis at være valgt ind i
bestyrelsen, så kontakt mig ende-
lig også – vi kan bruge alle kræfter.

Og skulle enkelte af jer medlem-
mer være begyndt at overveje, om
det overhovedet gør nogen for-
skel, om man er medlem af
Venstre eller ej, så kan jeg forsikre

om, at det gør en meget stor for-
skel. Det er meget inspirerende at
vide, at der er et stort antal med-
lemmer, som man skal stå til
ansvar overfor på næste general-
forsamling. Og så er det desuden
overordentlig vigtigt at vi er så
mange som muligt, hvis vi skal
have en chance for at prøve at
vippe socialdemokraterne væk fra
den lokale regeringsmagt ved
næste års kommunalvalg!

Med disse ord ser jeg frem til
arbejdet sammen med bestyrelsen
i et sikkert meget travlt år.

Jørn Frydenlund
Edith Rodes Vej 86

4700 Næstved
61 70 73 97

j.frydenlund@stofanet.dk

Jørn Frydenlund

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...

Husk!
Hvis hvert

medlem bare
tegner et nyt

medlem
- så har vi
dobbelt så 

mange
medlemmer 
til næste år.
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Jeg skal ærligt erkende, at jeg
ikke havde forventet, at kommu-
nesammenlægningerne ville
give gevinst allerede i det første
år efter sammenlægningen. Men
inden vi glæder os alt for meget,
skal vi – i respekt for medarbej-
derne - erkende, at det har været
et hårdt år. Mange kommunale
ansatte har kæmpet en hård
kamp, og de har været loyale ud
over alle grænser. Tak for det.

Der har også været dage,
hvor kommunerne har trukket
store veksler på borgernes tål-
modighed. Det har ikke altid
været lige let at komme i kontakt
med de nye kontorer og de nye
medarbejdere. Telefoner har
været døde, it-anlæg har været
nedbrudte ja, der er vel ikke
noget at sige til, at medarbejder-
ne også somme tider har været
det. Der er løbet stærkt.

Men nu synes jeg at kunne
mærke, at optimismen er ved at
vende tilbage igen. De største ud-
fordringer er klaret, og nu kan vi
begynde at finpudse reformen. 

Det er glædeligt at læse i
Kommunernes Landsforenings
blad, at mange kommuner alle-
rede har høstet en økonomisk
rationaliseringsgevinst i år 1.
Allerede i september 2007 mente
kommunerne, at de havde spa-
ret 900 mio. kr. på administratio-
nen, så det bliver spændende at
se det nøjagtige tal, når årets
regnskaber foreligger.. Det er
formentlig et endnu større tal,
selv om der også er givet nogle
”gyldne håndtryk” på det sidste. 

Kommunalreformen har 
allerede givet gevinst

Set med lokale øjne er det
glædeligt, at Vordingborg kom-
mune melder, at den har sparet
ca. 70 mio. kr., hvilket har bevir-
ket, at man oven i købet har kun-
net bruge 16-17 mio. kr. mere på
børne-, unge- og familieområdet
end man havde budgetteret
med.

I Slagelse har man høstet 5
mio. kr. på administrative ratio-
naliseringer i 2007 og regner
med at høste yderligere 10 og 15
mio.kr. i hhv. 08 og 09 på bl.a.
revision, indkøb og forsikringer
Godt gået, og dejligt at høre en
optimistisk melding fra borgme-
ster, Lis Tribler (S).

Også i Næstved er der opti-
misme, selv om den er mere
svingende og lidt sværere at
tolke. I juni 07 skrev borgmester,
Henning Jensen (S), at budgetaf-
talen for 2008 ”var en sejr for
vækstkommunerne”. Men i fol-
ketingsvalgkampen var det den
rene jammer, hvordan Næstved
var blevet mishandlet af den
borgerlige regering. Nu er der

vist optimisme igen, for ny skal
der arbejdes videre med et
Arenaprojekt, uden at økonomi-
en skal undersøges nærmere.
Det er forhåbentlig mere et tegn
på optimisme end på uansvar-
lighed. 

Det bliver i al fald spænden-
de at se de første årsregnskaber i
kommunerne. Meget tyder på,
at de fleste kommuner har kun-
net finde sammenlægningsge-
vinster uden at det er gået ud
over kerneydelserne, på områ-
der som skoler, ældre, syge, bør-
nepasning og fritidsaktiviteter.
Set på landsplan er de 98 kom-
muners samlede administra-
tionsudgifter på over 25 mia. kr.,
så for hver procent man sparer i
administration, kan der bruges
250 mio. kr. mere på borgerne –
eller skatten kan sænkes.

Det bliver heldigvis sværere
og sværere at bevare pessimisme
ved sammenlægningerne.

M.v.h.
Karsten Nonbo, MF (V) 

Tappernøje 
EL A/S

Jørn M. Jakobsen
Statsaut. El-installatør

Hovedvejen 73
4733 Tappernøje

Telefon 55 96 50 64

www.tappernoje-el.dk

”Per og Søren”
Lyt med når de to byrødder Per

Sørensen (S) og Søren Revsbæk

(V) går bag om de politiske

beslutninger og tager Næstveds

politiske liv under kærlig

behandling.

Hver torsdag kl. 20.00 og lørdag

kl. 15.00 på Næstved Lokal

Radio: FM 104,5 MHz.

Karsten Nonbo
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Socialdemokraterne er i krise.
Dyb krise.

Og årsagen er naturligvis at
de mangler et politisk projekt.
Det ved de og prøver forgæves
at stable noget på benene.
Eksempelvis med Ritts Røde
Skole.

Ethvert parti i regering ned-
slides og glemmer fornyelsen.
Det skete for Social-
demokraterne og kunne vel også
ske for Venstre.

I Venstre har der løbende
været spage tiltag til en ideolo-
gisk debat, som alle af uransa-
gelige årsager er stoppet. Tag fx
den tilbagevendende debat om
skattetryk. Eller husk Søren
Pinds teser eller Eva Kjers ulig-
hed.

Men resultatet er under alle
omstændigheder en liberal rege-

ring, hvor ingen diskuterer hvad
det er at være liberal.

Derfor møder vi også jævn-
ligt påstande både om at vi har
stjålet socialdemokraternes poli-
tik og samtidig at vi undergra-
ver velfærdssystemet med sort
liberalisme.

Og der er nok at debattere.
Under denne regering er foreta-
get den største strukturelle
omlægning i nyere tid, - både af
administrationen, det politiske
system og vores partiorganisa-
tion. Og skal vi lande på benene
kræver det en ideologisk debat
på alle områder.

Vi bør derfor allerede nu
skaffe os fornyelse internt i
Venstre. Hvorfor vente til vi er i
opposition?

Stig Hansen

Nyt fra Borgen, i småbidder:
• Finansloven for 2008 blev endelig vedtaget d. 17. april.

Arbejdet med næste finanslov er allerede begyndt. Den
skal førstebehandles d. 9. sept. 2008.

• Jeg har fået plads i Folketingets kontroludvalg. Det er et
udvalg på 5 MF’ere, som skal ”holde øje med” politiets og
forsvarets efterretningstjenester.

• Desuden er jeg blevet medlem af Forsvars-
kommissionenen, som skal planlægge næste forsvarsfor-
lig. Her sidder en MF’er fra hvert parti, ministeren, for-
svarschefen og andre eksperter fra forsvaret. Desuden sid-
der ”flere civile personer”, som Lykke Friis, Bertel Heurlin,
Birthe Hansen, Mikkel Vedby Rasmussen, og de skal kigge
ekstra kritisk på den militære verden.

• Arbejdet i Forsvarskommissionen kan godt ”virke lidt lys-
sky”: På en 2-dagstur i Washington så vi kun kontorer på
førstedagen og på andendagen sad vi i en kælder i
Pentagon fra kl. 9-19 og talte med diverse militærpersoner
fra US Navy, Arme og Airforce. Heldigvis var der en bus-
tur fra Washington til New York på 4 timer, hvor vi så
dagslys. I NY var der atter et døgn i FN-bygningen, men
heldigvis med aftenfri, så jeg lige kunne nå at runde
Broadway, Ground Zero og Frihedsgudinden. 

• Ground Zero er stadig ikke kommet op til jordoverfladen.
Det var svært at se en forandring, siden jeg var der i 2004.
Der skal jo opføres et ”Freedom Tower”, som bliver højere
end tvillingetårnene.

• D. 11. marts havde jeg 10 års jubilæum som folketings-
medlem. Den tid er nærmest fløjet af sted.

• D. 1. april havde jeg besøg af medlemmer fra Venstre i
Næstved til rundvisning på Christiansborg. Det er altid
dejligt at vise V-medlemmer rundt.

• Er du medlem af en forening, et bylaug, vejbestyrelse, el.
lign, så vil jeg gerne vise dig og din forening/familie rundt
på Christiansborg, hvis I skal på udflugt til København.
Men det skal planlægges i god tid.

• Jeg skal holde båltale Sct. Hans aften i Sandved.

• Forsvarsminister, Søren Gade, kommer og holder
Grundlovstale i 2009 – i år bliver det jo Bertel Haarder.

V.h.
Karsten

www.karen-becker.dk

STORT UDVALG I GARN!

Se åbningstider på hjemmesiden 
inden du kører hjemmefra! 
Eller ring tlf. 55 45 38 38

Følg også med i Sjællandske Medier. 
Hver anden lørdag bringer jeg en 
gratis opskrift og et godt råd.

Altid et besøg værd,
nemlig…

Karen Becker
Korsørvej 4
4250 Fuglebjerg

En Blå Skole?
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Herlufmagle-Hallens cafeteria

Ravnstrupvej 1
4160 Herlufmagle

Telefon 55 50 00 05
www.herlufmagle-hallen.dk

Forberedelse til langvarig indsats med forebyggelse

Kirsten Devantier

Behandlingen af store folkeli-
ge og belastende sygdomsom-
råder genstand for flerårig
indsats

Næstved kommunes sundheds-
udvalg arbejder i øjeblikket med
at fastlægge det mere detaljerede
lokale indhold af det pålæg
kommunerne på Sjælland har
fået fra Sundhedsstyrelsen om i
samarbejde med Region
Sjælland at sikre særlige indsat-
sområder, hvor kommunen
fremover vil være forpligtet til at
præcisere borgernes rettigheder.

På sin vis en specialiseret fort-
sættelse af de mere generelle
sundhedsplaner, som vi har fast-
lagt tidligere i Næstved kommu-
ne, og som sundhedscentret på
Præstøvej er en integreret del af i
tæt kontakt til praktiserende
læger, sygehuse og andre dele af
sundhedssektoren.

De seks indsatsområder bliver:

1. Udskrivningsforløb for
svage og ældre patienter

2. Indlæggelsesforløb
3. Træningsområdet
4. Hjælpemiddelområdet
5. Alm. og patientrettet fore-

byggelse og sundhedsfrem-
me

6. Indsatsen for mennesker
med sindslidelser

Formålet med disse aftaler er at
overvinde de praktiske proble-
mer borgere kan opleve i for-
skellige sammenhænge, når de
er i sundheds- og behandlings-
systemernes forløb. Vi skal i

Sundhedsudvalget sikre sam-
menhængende og koordineren-
de patient- og behandlingsforløb
på tværs af sygehusvæsen, de
praktiserende læger og kommu-
nen til gavn for patienten/bor-
geren.

Sundhedsaftalerne har nu fun-
geret i knap et års tid, og vores
nuværende arbejde med revi-
sion og konkretisering indenfor
de enkelte områder skal 1. okto-
ber forelægges Sundheds-
styrelsen.

Det betyder at vi i Næstved
inden da skal igennem såvel en
høringsproces som en politisk
behandling af aftaleudkastet.
Desuden skal der gennemføres
to-sidede forhandlinger mel-
lem regionen og de enkelte
kommuner.

Forebyggelse på sundhedsområ-
det bliver et fokuspunkt i de
kommende år, idet det er aftalt
mellem Region Sjælland og
regionskommunerne, at vi skal
iværksætte et antal fælles ”fyr-
tårnsprojekter”.
Disse vil være fælles sundheds-
fremmende og forebyggende
indsatser, der går på tværs mel-
lem sygehuse, kommuner og
almen lægepraksis.
Der er tale om et mindre antal
strategisk udvalgte satsnings-
områder med et flerårigt per-
spektiv der vil strække sig ud
over den næste valgperiode.

Såvel regionale som kommunale
politikere samt praktiserende
læger har anbefalet indsatser på

en række områder udvalg på
baggrund af følgende kriterier:

1. Der skal være tale om et
sundhedsproblem der inde-
holder et stort forebyggel-
ses-potentiale, og

2. Der skal være størst mulig
gavn af samarbejdet mellem
kommunen, sygehusene og
praksislægerne.

Følgende indsatsområder er ble-
vet anbefalet:
• Diabetes
• Rehabilitering af patienter

med rygerlunger, KOL
• Hjertepatienter
• Børn af forældre med sindsli-

delser
• Uhensigtsmæssige indlæg-

gelser
• Tidlig udredning af børn med

sindslidelser.

Disse områder er i øjeblikket
genstand for vores arbejde i
Sundhedsudvalget, hvorefter vi
forventer at være klar i det fælles
Sundheds-koordinationsudvalg
til september med en endelig
stillingstagen til hvordan vi i
praksis forbedre patientforløbe-
ne for borgerne.

Personligt er jeg meget tilfreds
med, at vi i de sundhedsmæssi-
ge sammenhænge også får kik-
ket nøjere på de vigtige indsat-
ser indenfor psykiatrien, børne-
og ældreområdet og ikke
mindst borgerne med kroniske
sygdomme.

Kirsten Devantier, 
fmd. Sundhedsudvalget
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Sammenlægning

Jan Elvang

Grundet folketingsvalget i
november 2007 kom finanslo-
ven ikke på plads, inden vi
indledte finansåret 2008. Men
det er der nu rådet bod på,
idet regeringen sammen med
Dansk Folkeparti og Ny
Alliance har indgået en
finanslovsaftale for 2008. 

Det er selvfølgelig en god
aftale, som alle 4 partier har
sat sine fingeraftryk på, men
som oppositionen garanteret
finder al for tynd og dårlig.
Lur mig, om ikke oppositio-
nen forventer, at alle regerin-
gens valgløfter er med straks
fra år 1. Måske forventer de
det ikke i deres stille sind - for
sådan har de heller aldrig selv
gjort - men alligevel vil de
råbe på det, blot for retorik-
kens skyld. Det skal heller
ikke undre mig, hvis mange
kommuner tror, at deres byg-
ningsmæssige forsømmelser
straks løses af regeringen. Det
har taget mange år at lade for-
falde, men lur mig, om man
ikke forventer alt klaret på ét
år fra regeringens side.

DF har i finansloven fået
opfyldt det sædvanlige ønske
om en forhøjelse af ældrechec-
ken, til gavn for over 230.000
folkepensionister. Samtidig
gives de mest raske pensioni-
ster mulighed for at tjene op
til 30.000 kr. ekstra med et for-
øget bundfradrag. De 64-årige
får et særligt skattenedslag på
100.000 kr., hvis de har arbej-
det fuld tid siden deres 60. år.
Alt sammen for at holde folk i
gang på arbejdsmarkedet. Vi
mangler jo hænder i arbejde.

I den anden ende af alders-
skalaen tilbydes børnefamili-
er en højere børnecheck – det
kræver måske til gengæld, at
hele kroppen holdes i gang.
Der opstartes indførelse af
daglig, sund mad i børneinsti-
tutionerne, selvfølgelig mod
betaling.

Selv om vi har en meget
målrettet ungdom, hvor
uddannelsesfrekvensen er sti-
gende, så har vi desværre sta-
dig nogle, som bruger syste-
met som et springbræt til at
”lave rav i gaden”. Vi så det
ved rydningen af
Ungdomshuset og igen for en
måned siden ved de systema-
tiske skole- og bilafbrændin-
ger. Derfor er der nedsat en
kommission, som skal se på
ungdomskriminalitet, øget
videoovervågning, lige som
der oprettes yderligere 10 sik-
rede døgnpladser for utilpas-
sede unge. Politiet styrkes
med yderligere 35 mio. kr. til
nyt materiel og specialudstyr
”i legen med de unge”. Lad
mig i den forbindelse udtryk-
ke mig store forundring over,
at Ritt Bjerregaard er så naiv,
at hun tror, at det bliver bedre
i et nyt ungdomshus. Det er
fint, at regeringen ikke satte
ind, og lavede nogle ”nu-skal-
jeg” tiltag her og nu, blot for
at vise handlekraft. Den rigti-
ge løsning er selvfølgelig at
drage ved lære af begivenhe-
derne, overveje dem grun-
digt, og så sætte ind med
langsigtede tiltag – og det gør
regeringen nu.

De velfungerende unge –
som jo er langt i overtal – vil
nyde godt at flere midler til

handelsskolerne, flere pladser
til unge på pædagogisk
grunduddannelse og SU i
praktikperioder. 

Finanslov 2008 er starten

på opfyldelsen af regeringens
valgløfter, og så kan jeg afrun-
de med at sige ”fortsættelse
følger i 09”.

Karsten Nonbo,  (V).   

Onsdag den 20. februar 2008
blev der afholdt generalforsam-
ling i Suså vælgerforening i Her-
lufmagle Hallen. 

Knud Kjærgaard blev genvalgt
til formandsposten uden mod-
kandidat. Den øvrige bestyrelse
som blev valgt er: Næstformand
– Kristian Ahrensbach, Sekretær
– Pia Belhaiba, Kasserer – Egon
Jensen, Bestyrelsesmedlem -
Hans Bay, Bestyrelsesmedlem -
Philip Banzon, Bestyrelses-
medlem - Jan Elvang, Suppleant
Eli Larsen og Suppleant Troels
Larsen.
Knud Kjærgaard, Kristian
Ahrensbach og "Hiba"
Mohammed Belhaiba er endvi-
dere valgt til at sidde i
Kommuneforeningens bestyr-
else.

Ét af punkterne på dagsordenen
var, vedtagelse af sammenlæg-

ning med Holmegaard vælger-
forening. Knud Kjærgaard fortal-
te generalforsamlingen, at han
havde fået en henvendelse fra
Jan Elvang, Holmegaard vælger-
forening, om en sammenlæg-
ning/fusion af de 2 vælgerfor-
eninger og de fordele der var ved
at sammenlægge de 2 vælgerfor-
eninger. Sammenlægningen blev
enstemmigt vedtaget og vi hed-
der nu ”Venstre i Suså og
Holmegaard Vælgerforening”.

Med mere end 160 medlemmer
og dermed en bedre økonomi, er
vi nu rustet til, at kunne lave
nogle flere arrangementer og
dermed udbrede Venstres tanker
og ideologier, for nuværende og
kommende medlemmer i det
lokale område. Vi har flere hæn-
der at trække på og det til gavn
for alle medlemmerne i den nye
vælgerforening.

Vi håber, at se rigtig mange med-
lemmer på Broksø Gods d. 5. juni
til grundlovsmøde, hvor vi i år
får besøg af Undervis-
ningsminister og minister for
nordisk samarbejde, Bertel
Haarder som gæstetaler.

Jeg vil ønske alle medlemmer en
rigtig god sommer!

P.b.v.
Jan Elvang

Venstre i Suså og Holmegaard
Vælgerforening

Karsten Nonbo

Finanslov 2008 er på plads
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FLADSÅ
ELEKTRIKEREN A/S

- din lokale el-fagmand...

Nonbo & Bonde
Ringvej 43 B

Ring
4750 Lundby

55 76 75 00

Kandidatbestyrelsen har afholdt
konstituerende møde og besty-
relsen blev sammensat på føl-
gende måde
Formand: Hans Bay
Næstformand: Anette Silkensen
Kasserer: Egon Jensen
Sekretær: Kristian Ahrensbach

Vores først opgave bliver i sam-
arbejde med Aktivitetsudvalget
for Kommuneforeningen, at få
arrangeret Grundlovsmødet,
hvilket vi er i gang med, her i
skrivende stund.

Skulle der være nogle af vore
medlemmer der har lyst til at
give en hjælpende hånd på selve
dagen er I meget velkomne.
Skriv eller ring til én af os, se
adresse-/mailliste i bladet.

Når grundlovsmødet er overstå-
et går vi i gang med at gøre for-
arbejdet til næste folketingsvalg,
hvilket bl.a. omfatter en ny
hjemmeside til Karsten Nonbo. 
For at sikre at der igen efter
næste folketingsvalg er lokal
repræsentation i Folketinget er
det vigtigt at der bliver stemt

personligt, derfor skal Karsten
Nonbo være mere kendt/synlig
i hele kommunen. 

Derfor har vi besluttet, at hvis
vælgerforeningerne laver eller
deltager i arrangementer, og
Karsten har mulighed for at del-
tage, vil der kunne blive tale om
økonomisk støtte fra Kandi-
datbestyrelsen. 

Skulle der sidde nogle medlem-
mer og brænde inde med gode
ideer til arrangementer eller
andet, til en kommende folke-
tingsvalgkamp hører Kandidat-
bestyrelsen gerne fra jer. 

Kandidatbestyrelsen 
v/Formand Hans Bay

Nyt fra Kandidat-
bestyrelsen 

Dækningsafgiften
skal væk!
I 2008 blev der indført en ny
skat i Næstved, nemlig en
afgift på 0,5% af værdien af
erhvervsbygninger, feks.
Forretninger, lejemål og pro-
duktionsbygninger. Der har
ikke været så meget røre om
det, som f.eks. om affaldsgeby-
ret, men det gør ikke den ny
skat rigtig!

På sigt vil det koste Næstved
jobs, at kommunen beskatter
erhverv hårdrere her, end f.eks.
i Faxe eller Slagelse. Virk-
somheder vil overveje, om de
skal udvide her – eller flytte.
Erhvervsledere vil spørge:
Hvor skal jeg betale ekstra for
at skabe omsætning og vækst i
Næstved kommune? Navnlig
når det er ejeren selv som ram-
mes på pengepungen og ikke
en fjern aktionær.

Næstved vælges fra
Resultatet vil være, at
Næstved vælges fra.
Dækningsafgiften er ganske
vist ”sukret ind” af borgmester
Henning Jensen (S) med et
løfte om at den skal gå til are-
nabyggeri og omfartsvej. Men,
lur mig om ikke pengene stille

og roligt bare glider ind i kom-
munens almindelige drift! Og,
hvorfor skal et prestigebyggeri
som Næstved Arena i øvrigt
betales ved en ny skat? Ønsker
erhvervslivet overhovedet are-
naen?

Nej, dækningsafgiften skal væk
igen. Det er ikke en sag som ska-
ber store overskrifter i avisen,
men det er vigtigt for Næstved
kommunes udvikling. Derfor må
Venstre være helt i front med
kravet om at dækningsafgiften
fjernes, jo før desto bedre.

Søren Revsbæk  
Medlem af

Økonomiudvalget

FÅRUP GARTNERI
BLOMSTER OG KRANSE

Fårupvej 3

4700 Næstved

Tlf. 55 76 19 92

®

TØMRER-SNEDKER
SERVICE

Renovering • Tilbygning
Udlejning

Leif Pedersen
Skovvej 2

4733 Tappernøje

23 64 51 40

BBYYGGLP
A
P
S

23 64 51 40

Søren Revsbæk
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Indvandring

Tilknytning til arbejdsmarkedet
er en afgørende faktor for inte-
gration til det danske samfund.
Det betyder for hele familien, at
man bidrager til egen forsørgel-
se gennem ordinært arbejde.

I Næstved Kommune har jeg
som politiker råbt højt om inte-
gration og omsorg i Kommunen
under KV05, men de fleste tog
ikke punktet seriøst. Det er nu
ca.3 år siden. Nu er alle imidler-
tid ved at vågne op, og indvan-
dring og integration er for tiden
nogle af de mest omtalte emner
og hyppigst debatterede områ-
der indenfor dansk politik.

Debatten om integration har i de
senere år fyldt mere og mere i
det politiske landskab. Emnet
samler mange mennesker til
arrangementer og foredrag m.v
om indvandring og integration,
når der fokuseres på bestemte
områder.

Det kan være integration på
arbejdsmarkedet og i skolerne,
eller det kan specifikt være
omkring unges eller ældres til-
pasning og integration i fremti-
dens Danmark.

Jeg er meget glad for at Birthe
Rønn Hornbeck er blevet inte-
grationsminister. Anders Fogh
har valgt den helt rigtige. Hun
ved, hvad det handler om, og
hun kan få integration og ind-
vandring positivt omtalt i medi-
erne. Det betyder rigtig meget
for Venstre, og jeg er sikker på at
indvandrerne, med Birthe Rønn
Hornbeck som minister for
området, vil få en positiv hold-
ning til Venstre, når Dansk
Folkeparti får mindre indflydel-
se på området, og der kan blive
en periode med positiv omtale af
indvandrerne.

Jeg håber ministeren vil få
adgang til medierne med sin
positive holdning, ligesom hun
skal være meget aktiv med at
besøge kommuner, skoler, klub-
ber og ghetto boligområderne. 
Det vil give stor respekt hos ind-
vandrerne og dermed smitte af
på Venstre.

Hiba Mohammed Belhaiba,
Mågevænget 16 4160 Herlufmagle.

Medlem af Vælgerforeningen
Holmegaard/Suså.

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,

man ønsker behandlet.

Hiba Mohamed Belhaiba
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Flere har spurgt, hvad man
skulle med dette udvalg, star-
ten var da også lidt diffus.
Men dejligt var det at se, at
Venstre medlemmer også
havde fundet Everdrup for-
samlingshus. Her holdt udval-
get sin anden konference, som
hed ”Landet er dit”. Det har
været meget givende konfe-
rencer, hvor især landbefolk-
ningen kommer til orde. En
del virksomheder vælger i
disse år, at etablere sig på ned-
lagte landbrug. Disse virksom-
heder stiller selvfølgelig andre
krav end landbruget gjorde.
Udvalget har valgt at holde
nogle af de kommende møder
i borgerservicebutikkerne, her
har borgerforeninger m.m.
mulighed for at møde os.
Datoerne er som følger:

Tirsdag den 20. maj 2008 
kl. 16 i Mogenstrup 

Tirsdag den 19. august 2008 
kl. 16 i Fensmark 

Tirsdag den 21. oktober 2008
kl. 16 i Glumsø 

Tirsdag den 16. december 2008
kl. 16 i Fuglebjerg. ud

Omkring kommunens IT, og
informationer til borgerne er
det også noget, som ligger
udvalget meget på sinde.
Næstved Kommune er blandt
de kommuner som er længst
fremme med selvbetjenings-
løsninger. At borgerne kan
betjene sig selv, når de har tid
og lyst, er fremtiden. Det bety-
der dog ikke, at man på nogen
måde ønsker at beskære de
lokale borgerservice butikker.
Selv om en meget stor del af
den danske befolkning i dag,
er på internettet, er der stadig
folk, som ikke ønsker at bruge
en pc. Det må vi acceptere, og

Udvalget for borgerservice og lokaldemokrati

det er borgere på lige fod med
alle andre.

Erhvervsrådet
Undertegnede deltog i er-
hvervsrådets generalforsam-
ling, og havde nok forventet
dækningsafgiften på 27 millio-
ner som rammer Næstveds
erhvervsliv omtalt. Det blev
den ikke, den stemte Venstre
ellers imod. Affaldsafgiften på
850 kr. pr. virksomhed fik et
par ord med på vejen, og det
skal siges, at den arbejdes der
på at ændre. Man kan sige
dækningsafgiften kunne vi
have udeladt. Affaldsafgiften
derimod er bestemt af regerin-
gen, her kan vi kun ændre på
fordelingen. På samme gene-
ralforsamling talte Magnus
Heunicke, og alle var nok lidt
rystet over, han nævnte den
kendsgerning, at såfremt han
fastholdt trafikinvesteringer
skulle ligge hvor de samfunds-
mæssigt forrentede sig bedst,
var han færdig som trafik ord-
fører i Socialdemokratiet.

Udvalget for Teknik og Miljø
Der er næppe et udvalgsmøde

hvor der ikke bliver snakket
infrastruktur. Og meget apro-
pos til ovennævnte er det
beregnet, at den nordlige
omfartsvej, vil forrente sig
med 26 %. Det er der nok ikke
mange andre vejprojekter i
landet som kan slå, Næstved
har afholdt en trafikkonferen-
ce sammen med en række
Sjællandske kommuner samt
Sakskøbing. Det handler om at
finde venner, og prioritere
ønskerne før kommer der ikke
til at ske noget. Derfor er det
utrolig vigtigt denne gryde
holdes i kog. Udvalget var på
vejsyn 22. april, man når ikke
meget rundt i så stor en kom-
mune på en dag. Der er rettet
op på nogle strækninger,, med
ekstra penge på sidste års bud-
get, men der er stadig mange
steder som trænger til mere
asfalt en god indsats til trods. 

Jeg vil slutte og ønske alle 
en god sommer.

Med venlig hilsen
Elmer Jacobsen.

eljac@naestved.dk

Elmer Jacobsen

v/Jess Varming
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Politisk opgør om den ét år
gamle sygehusplan i Region
Sjælland, hvor ny lægeoverens-
komst betyder 100 færre læge-
stillinger. Forslag om at nedlæg-
ge Kalundborg og Nakskovs
døgnberedskab har kastet parti-
erne ud i voldsom debat. 

Den ét år gamle sygehusplan
for Region Sjælland er i disse
uger genstand for en alvorlig
politisk dyst, hvis udgang i
skrivende stund er temmelig
uforudsigelig. Planen, der blev
vedtaget for et år siden, holder
ganske enkelt ikke længere,
idet grundlæggende lægefagli-
ge problemer har stillet sig på
tværs.

Det skyldes regeringens
beslutning om at omlægge tur-
nusuddannelsen. Denne
ændring betyder, at Region
Sjælland fra 1. august kun få
tildelt 48 læger i stedet for de
142 turnus læger, som regionen
råder over i øjeblikket.

Det har fået Venstre til at spille
ud med et forslag om en
ændring af den indgåede aftale
med det formål at opretholde
et døgn-akutberedskab på
Holbæk og Nyk. F sygehuse.
Konsekvensen er at den nuvæ-
rende døgnmodtagelse i
Nakskov og Kalundborg må
ophøre.

Der vil fremover simpelthen
ikke være læger nok til at etab-
lere det af Sundhedsstyrelsen
krævede kvalitetsberedskab i
Kalundborg og Nakskov, hvis
Holbæk og Nyk.F. skal fungere
optimalt.

Udspillet har fået Dansk
Folkeparti helt op i det røde
felt. Venstres forslag betegnes
som forligsbrud og selv SF
føler grund til at støtte syns-

punktet og på lige fod med DF
at kræve beredskabet på de
små sygehus bibeholdt på
nuværende niveau.

Om der er gået principper,
valgkamp og partipolitik i
sagen? Det tør nok siges.

DF beskylder sammen med
dele af den socialdemokratiske
regionsgruppe regionens syge-
husledelse og Venstre for ikke
at have forholdt sig til de
opståede problemer med færre
uddannelses stillinger for
yngre læger.

Dette temmelig uskønne ind-
slag ignorerer totalt, at der ved
forhandlinger i regionen mel-
lem partierne foreligger bred
dokumentation for, at man har
forsøgt sig i vidt omfang med
at skaffe udenlandske læger til
de berørte sygehuse.

Redegørelser som man forre-
sten har takket seriøst for som
bidrag til belysningen af den
vanskelige situation.

Venstre har valgt at prioritere
den bedst mulige optimering
af de akut-modtagelser som
Nyk.F. og Holbæk er de nær-

meste til at opretholde, når
lægemanglen, som tilfældet
altid er, rammer de mindste
sygehuse først.

Venstre kunne også vælge at
plante fødderne solidt i den
tynde luft med nogle princip-
erklæringer om at et forlig er
ukrænkeligt. Spørgsmålet er
om det i længden gavner bor-
gerne.

Nu må vi se, hvor vi ender.
Alle kort er i spil. Intet er givet
i øjeblikket. Ud over det ene:
Borgerne i Region Sjælland for-
tjener det bedst mulige syge-
husberedskab. Men nødven-
digvis også et beredskab base-
ret på dagens realiteter. Ikke en
drøm om et  sygehusvæsen
baseret på masser af beslutnin-
ger om stillinger, der ikke kan

besættes på grund af persona-
lemangel.  

Kirsten Devantier
Gruppefmd. Venstre

Princippolitik, forligsbrud og partiopgør om sygehuse

Kirsten Devantier

Ove Krüger

Vi producerer alt fra opera, gallafester og 

store koncerter til 80’er fester, booking af

orkestre, komikere og disc jockeys.

Kodeordene er Fleksibilitet,

Kundeønsker, Fair økonomi,

Kreativitet, Kvalitet

og stort Kontaktnet.

Vi skaber oplevelser for

vore kunder som 

Forlaget Benjamin,

SAS Institute, Trend Micro,

Compaq/HP,

Filtenborg A/S,

Aarsleff, Arberg Time,

Nordea, Scribona,

m.m.

Og tourkonsulent for

Amin Jensen,

Eventkonsulent for

Bonniers-Norge,

samt arrangør af

Danmarks største

Bil/Race-Festival DHB.

VI ER KLAR!
Kontakt Jay Entertainment

Tlf. 70 26 99 55 / 40 83 89 30

info@jayentertainment.dk

www.jayentertainment.dk

Husk!
Hvis hvert

medlem bare
tegner et nyt

medlem
- så har vi
dobbelt så 

mange
medlemmer 
til næste år.
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Telefon- og adresseliste
Venstre I Næstved Kommune

Formand, Charlotte Mathiesen
charlottemwm@post.cybercity.dk • cmmt@regionsjaelland.dk
Hedetoften 47, 4700 Næstved
Vælgerforeningen Næstved • 55 70 17 22 • 27 58 64 44

Næstformand,  Niels True
ntrue@get2net.dk
Sølperupvej 5 A, 4733 Tappernøje
Vælgerforeningen Fladså • 55 99 27 28 • 23 38 43 59

Kasserer, Lars Ingemann
li@elmodan.dk

Sekretær, Jørn M. Jakobsen
jmj@tappernoje-el.dk

Formand, Knud Kjaergaard
knkjaer@post5.tele.dk
Vælgerforeningen Suså/Holmegård

Formand, Ellen D. Børsting
edb@c.dk
Vælgerforeningen Fladså

Formand, Karen Becker
karenbecker@tdcadsl.dk
Vælgerforeningen Fuglebjerg

Formand, Jørn Frydenlund
j.frydenlund@stofanet.dk
jof@griffin.dk
Vælgerforeningen Næstved

Jørgen Hansen

Karsten Nonbo
karno@naestved.dk

Kirsten Devantier
kidev@naestved.dk

Peder Bo Larsen
pelar@naestved.dk 

Elmer Jakobsen
eljac@naestved.dk

”Hiba” Mohammed Belhaiba
belhaiba16@hotmail.com

Alfred Thomsen
alfred@svinggaard.dk

Hans Bay
hbc043@gmail.com

Richard Petersen
rp@rplaw.dk

VU, Tim Nich Olsen
timnolsen@vu.dk

VU, Annette Silkensen
anettesilkensen@hotmail.com

Hans R. Hansen
hanha@naestved.dk

Otto Poulsen
ottpo@naestved.dk

Dorthe Lynderup
dolyn@naestved.dk

Søren Revsbæk
revsbaek@revsbaek.dk

Troels Larsen
trlar@naestved.dk


