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Venstres Kommunalpolitiske 
ordfører Sophie Løhde er på vej 
rundt i landet for at besøge Ven-
stre byrådspolitikere, og i den 
anledning havde vi sat Sophie 
stævne på Hotel Vinhuset fre-
dag 24. september kl. 0930.
Det blev et møde med en meget 
positiv og lyttende ordfører, 
hvor vi kom langt omkring med 
vore spørgsmål og kommenta-
rer til regeringens politik.
Vi drøftede bl a. afbureaukra-
tisering og udfordringsret, 
hvilket vil sige at kommunerne 
efter ansøgning kan få mulig-
hed for på forsøgsbasis, at blive 
fritaget for nogle af de gælden-
de statslige og lokale regler og 
overenskomstmæssige regler, 
for at afprøve nye måder at gøre 
tingene på i den offentlige sek-
tor. Udfordringsretten retter sig 

mod forsøg med arbejdsgange 
og processer, og omfatter alle 
centrale serviceområder i såvel 
kommuner som regioner.
Byråd og forvaltninger kan altså 
ikke mere undskylde manglende 
afbureaukratisering og regel-
forenkling med henvisning til et 
regelsæt, Venstre bør med ud-
fordringsretten i hukommelse 
være opmærksom på arbejds-
gange og processer, der med for-
dele kunne forandres og dermed 
forenkles.
Jeg vil opfordre alle, der læser 
dette, om at kontakte en fra 
Venstres byrådsgruppe, med  
forslag til processer der bør ud-
fordres.
Foreløbig har 84 kommuner 
indsendt ca. 500 ansøgninger 
hvoraf 203 er imødekommet 
helt eller delvist.

Vi drøftede også det såkaldte 
”Skolerejseholds” rapport angå-
ende store kontra små skoler.
Vi er i byrådet blevet skoset for 
at ”Regeringens skolerejsehold” 
anbefaler lukning af små skole.
Sophie Løhde slog fast, at ”Rej-
seholdet” er et politisk uafhæn-
gigt rejsehold, og regeringen og 
dermed Venstre ikke har haft 
nogen indflydelse på deres ind-
stilling.
Så når Venstre i Næstved kæm-
per også for de små skoler, er 
det ikke i strid med regeringen.
Lad os tage udfordringen op.

Med venlig hilsen
Hans R. Hansen
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Formanden har ordet

Kære medlemmer af Ven-
stre i Næstved kommune.

Hermed har vi fornøjelsen 
af at præsentere Jer for efter-
årsudgaven 2010 af medlems-
bladet. Jeg synes, at det igen 
er lykkedes os at sammensæt-
te et blad, som indeholder en 
mængde spændende artikler 
om, hvad der rører sig i vores 
område politisk.

Det har jo været en særdeles 
varm politisk periode i vores 
kommune. I Byrådet har So-
cialdemokraterne, SF og Radi-
kale sammen med Michael Rex 
i juni måned indgået et 4-årigt 
budgetforlig, som ikke blot 
dækker resten af den nuværen-
de byrådsperiode, men min-
sandten også det første år efter 
næste kommunalvalg – det kan 
man da kalde arrogance.

Det har åbenbart været me-
get magtpåliggende for Hen-
ning Jensen at sikre sig stabi-
litet i byrådsperioden, så hans 
efterfølger som borgmester 
Carsten Rasmussen i fred og 
magelighed kan prøve at være 
borgmester i et par år, inden 
han skal vurderes på indsatsen 
af vælgerne. Det har været så 
meget værd for Henning Jen-
sen og Carsten Rasmussen, 
at de har valgt at skrotte et 
fuldstændig klart valgløfte fra 
sidste efterår – det er kun 1 år 
siden – om at bevare undervis- 

ning på alle kommunens davæ-
rende folkeskoler, blot for at få 
Radikale Venstre med i flertal-
let. Og det må anerkendes, at 
Lars Hoppe Søe og Henning 
Jørgensen har taget sig dyrt 
betalt for den støtte.

I lysende klar modsætning til 
Socialdemokraterne og Folke-
socialisterne har Venstre na-
turligvis holdt 100% fast i de 
løfter, som vi gav i vores valg-
program sidste år. Vi ville ikke, 
og vi vil fortsat ikke, lukke fol-
keskoler. Tværtimod ønsker vi 
at udvikle vores folkeskole, for 
alene gennem en endnu bedre 
undervisning og dermed end-
nu højere uddannelsesniveau 
kan vi sikre, at Næstved Kom-
mune bliver bedre rustet til at 
klare de enorme udfordringer, 
som vi står overfor.

Og lige så klart er det for 
Venstre, at det er en meget 
farlig strategi for vores kom-
mune, at der skal lukkes 
– endnu – en række skoler 
uden for Næstveds bygrænse. 
Det er tankevækkende, at i 
blandt de 9 skoler, som flertal-
let har foreslået lukket, er der 
ikke mindre end 8, der ligger i 
landområderne! Og det er vel 
at mærke et flertal, som lige 
inden slutningen af sidste by-
rådsperiode i 2009 besluttede 
Næstved kommunes flotte 
landdistriktspolitik. 

I midten af oktober indgik et 
større flertal af byrådets parti-
er, nu også med de Konserva-
tive, et forlig om budgettet for 
2011. Selv om der er en række 
elementer i budgetforliget, 
som Venstre anser for at være 
både udmærkede og nødven-
dige, kunne vi ikke være en del 
af forliget, blandt andet fordi 
det indeholdt de anførte be-
sparelser på skoleområdet, og 
desuden også markante for-
ringelser for dagpasning og 
vore handicappede.

Om vi dermed er sat uden-
for indflydelse på, hvilke sko-
ler der i den sidste ende skal 
lukkes, vil vise sig. Men ingen 
af vore medlemmer skal være 
i tvivl om, at vi også på dette 
område vil være særdeles 
aktive for at få størst mulig 
indflydelse og dermed undgå 
de værste skadevirkninger, 
ligesom vore byrådsmedlem-
mer i øvrigt er særdeles aktive 
i samtlige af byrådets udvalg, 
bestyrelser og råd, for på bedst 
mulig måde at prøve at sikre, 
at vores kommune kan udvikle 
sig i stedet for at afvikle sig. 
Det er et hårdt arbejde, og jeg 
kan ikke rose vore byrådsmed-
lemmer nok for deres utræt-
telige arbejde, under kyndig 
ledelse af Hans R. Hansen.

I Region Sjælland kæmper 
vores medlem af Regionsrå-

det Kirsten Devantier en stæ-
dig og utrættelig kamp for at 
bevare Næstved Sygehus. Det 
er – også – en hård kamp, for 
som I alle ved, er der stærke 
kræfter, både i Socialdemo-
kraterne, men desværre også 
i vores eget parti, som af 
fuldstændig uransalige årsa-
ger har besluttet, at Næstved 
Sygehus skal omdannes til et 
mini-sygehus med 30-40 sen-
gepladser, uden nogen form 
for akutmodtagelse. 

Og som det ikke var nok, må 
vi konstatere, at der allerede er 
mange i såvel Regionsråd som 
i den regionale administration, 
som forøger at tage forskud på 
glæderne ved at flytte rundt 
på de forskellige afdelinger og 
udsulte/fjerne mest muligt fra 
Næstved, også inden det over-
hovedet vides, om regeringen 
bevilger de frygteligt mange 
penge, som flertallet i Regi-
onsrådet vil bruge til nybyg-
gerier.

Jørn Frydenlund

Vi har med glæde konstate-
ret, at der er truffet beslutning 
om at udbygge kræftafdelingen 
i Næstved med endnu en strå-
lekanon, så endnu flere af de 
mennesker, som skal behand-
les med stråler, kan spare en 
meget længere rejse til Køben-
havn. Vi kan også konstatere, 
at fødselsafdelingen i Næstved 
er blevet udbygget for adskil-
lige millioner kroner for at 
rumme også de fødende fra 
Slagelse og omegn. I Næstved 
kan vi glæde os over udbygnin-
gen, men det er ikke morsomt 
for de familier, som bor i Sla-
gelse og omegn, at de skal helt 
til Næstved for at føde.

Igen i denne vinter vil Ven-
stre i Næstved byde på en ræk-
ke medlemsarrangementer. 
Der har allerede været afholdt 
et spændende virksomhedsbe-
søg hos NPC Tryk i Næstved, 
ligesom der har været endnu 
et ”valg-flæsk-møde” i restau-
ranten ved Golfbanen på Kar-
rebækvej.  Og på tapetet er 
flere virksomhedsbesøg, lige-
som der arrangeres en række 
politiske møder, som omtales 
andre steder i bladet.

Et enkelt arrangement skal 
dog også omtales her. Man-
dag den 29. november er der 
mulighed for at komme til 
medlemsmøde med skattemi-
nister Troels Lund Poulsen, 

som er på tur rundt i Danmark 
for at fortælle om og komme i 
dialog med medlemmerne om 
”Den Danske Drøm”, Venstres 
og Lars Løkke Rasmussens vi-
sioner for Danmark år 2020. 
Der arrangeres 2 møder i Re-
gion Sjælland, og vi har været 
så heldige at få mulighed for 
at arrangere det ene af dem i 
Herlufmagle Hallen. Se også 
annoncen andet sted i bladet 
– vi er utroligt glade for at vi 
har kunnet få dette møde til 
Næstved kommune, og håber 
at se rigtig mange af vore med-
lemmer den 29. november.

Og så afholder vi naturligvis 
vores traditionelle julearrange-
ment for alle vore medlemmer 
onsdag den 1. december kl. 
19.00 i Holsted Kirke. Vi skal 
nok som altid sørge for flotte 
præmier til bankospillet, god 
underholdning og en hyggelig 
stemning i dejlige omgivelser. 
Vel mødt denne aften også.

Da dette er vores sidste 
medlemsblad i 2010, vil jeg 
gerne benytte lejligheden til 
at sige tusind tak for 2010 og 
samtidig ønske alle en glædelig 
jul og et godt nytår 2011.

Med venlig hilsen

Jørn Frydenlund
Formand for Venstre i 

Næstved Kommune

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

julen nærmer 
sig igen med 

hastige skridt
Derfor vil Venstre, som traditionen 
byder, gerne indbyde alle medlem-
mer i hele Næstved kommune til 

årets julearrangement.

Det finder i år sted

onsdag den 1. december 2010, fra kl. 19 – 21, 
i selskabslokalerne ved Holsted Kirke.

I lighed med tidligere år vil vi indlede aftenen 
med en bid smørrebrød, med en øl, vand eller vin. 
Senere vil vi også traktere med en kop kaffe eller 

te, samt lidt småkager/pebernødder.

Under spisningen vil vi byde på underholdning af 
forskellig karakter, idet vi håber på, at vi kan over-
tale vores altid lune historiefortæller Gert Olsen 
til at kigge forbi, ligesom vi har inviteret trioen 

Bjerre, Berre og Bjerre, bestående af Lars og hans 
drenge Jakob og Thomas, som i lighed med sidste 
år vil synge og spille en række ældre og nyere dan-

ske, og måske enkelte udenlandske, sange.

Og så skal vi naturligvis afvikle vores traditionelle 
bankospil, som altid med en lang række 

spændende og lækre præmier, som både har 
med jul at gøre, og ikke.

Hvis du kunne tænke dig at deltage i årets 
julearrangement, skal du blot kontakte 

undertegnede, ved at

- ringe på telefon 61 70 73 97, eller
- mail til j.frydenlund@stofanet.dk

Og angive navn og adresse samt antal deltagere.

Prisen for deltagelse inklusiv mad, drikke og 
underholdning samt præmier, er kr. 75,00 pr. 
person, og så skal vi hver især betale 5,- kr. for 

hver bankoplade, som vi vil søge at styre.

Vi glæder os til at ses igen 
den 1. december.

Med venlig hilsen
Jørn Frydenlund
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Nej til at lukke skoler

I såvel politik som i alle livets an-
dre facetter er troværdighed og 
evnen og viljen til at holde løf-
ter afgørende for, om man kan 
se sine medborgere i øjnene, og 
blive opfattet som seriøse.

Netop troværdighed er for 
Venstres byrådsgruppe en me-
get vigtig egenskab, som ikke 
kun vi men også kommunens 
borgere værdsætter.

Netop troværdighed er en af 
årsagerne til, at Venstre sam-
men med Dansk Folkeparti 
stemte imod budget 2011, da 
dette kom til afstemning ved 
byrådsmødet 11. oktober.

I juni måned blev vi præsente-
ret for en aftale der var indgået 
mellem Socialdemokrater, Ra-
dikale Venstre og Socialistisk 
Folkeparti, en aftale som vi 
umiddelbart kunne tilslutte os 
eller sige nej til.

Aftalen bygger på besparelser 
på mange områder, deriblandt 
undervisning og børnepas-
ning samt en stor kasseopbyg-
ning. Aftalen har en løbetid til 
og med 2014, altså ind i kom-
mende byråds valgperiode.

I Venstres valgkamp i efteråret 
2009, var folkeskolen og børne-
pasningen to af vore mærkesa-
ger. Kan der ved rationalisering 
og effektivisering findes bespa-
relser inden for disse områder, 
ser vi gerne disse gennemført, 
men vi vil ikke lade disse bespa-
relser tilflyde kommunekassen, 
men lade pengene forblive i 
de to områder til styrkelse og 
forbedring af undervisning og 
pasningsordning.

Næstved Kommune er placeret 
i et område hvor der, - af hen-
syn til ikke mindst den videre-
gående uddannelse -, er behov 
for en styrket folkeskole.

Næstved Kommune er som be-
kendt en kommune, hvor man-
ge er pendlere og derfor har 
kommunen pligt til at sørge for 
børnepasning med åbningsti-
der og service der er tilpasset 
børnefamiliernes behov.

Aftalen indebære at der på 
skoleområdet skal spares ca. 
15 mill. til kommunekassen, 
samt findes råderum til yder-
ligere 23 mill. og på pasnings-
området skal der ske besparel-
ser på den kommunale udgift 
på 6,6 mill.

Disse besparelser samt afta-
lens løbetid var afgørende for, 
at Venstre sammen med Kon-
servative og Dansk Folkeparti 
ikke blev en del af aftalen.

Ved budgettets førstebehand-
ling forelå forligspartiernes 
forslag til en ændret skole-
struktur, der skulle tilveje-
bringe den ønskede besparelse 
på 15 mill. samt midlerne til 
skolernes råderum. Et  vidtgå-
ende forslag, der i sin yderste 
konsekvens vil lukke 9 af kom-
munens skoler.

I valgkampen var Venstre, So-
cialdemokraterne og SF enige 
om, at der ikke skulle lukkes 
skoler.

Venstre indsendte ændrings-
forslag til det fremlagte bud-
getforslag, ændringsforslag 
som kunne forhindre skole-
lukninger og besparelser på 
pasningsområdet, samt sik-
rede en kasseopbygning, - ikke 
til de af forligspartierne fore-
slåede 350 mill.kr. -, men til et 
beløb der svarer til 2000 kr. pr. 
borger, altså 160 mill.kr.

Venstre mener at en kassebe-
holdning på 160 mill. kr. er til-

strækkelig, såfremt de vedtag-
ne drifts- og anlægsbudgetter 
er realistiske og overholdes.

Det er her Næstved Kommune 
har haft et af sine store pro-
blemer, alle hidtil vedtagne 
budgetter er af borgmesteren 
blevet betegnet som ”Robuste 
og fremadrettede budgetter”. 
Dette til trods, er det lykke-
des at formøble en kassebe-
holdning på ca. 400 mill. ved 
kommunens dannelse til knap 
100 mill., idet der hvert år har 
manglet viljen og evnen til at 
sikre, at de ”Robuste budget-
ter” er blevet overholdt.

Naturligvis var Venstre enig i 
en del af det fremlagte budget, 
men da meldingen fra borgme-
steren i slutfasen var, at kunne 
vi ikke stemme for skoleluk-
ninger, kunne vi ikke blive en 
del af forliget.

Venstre ønskede modsat heller 
ikke at blive offer for en revol-
vertaktik hvor vi ved at tilslutte 
os dele af budgettet blev tvun-
get til at gå imod vore valgløfter 
og stemme for skolelukninger.

Vi blev naturligvis fra socialde-
mokraternes side udråbt til ikke 
at ville tage ansvar. Vores svar 
dertil er, at når vi siger nej til 
skolelukninger, tager vi ansvar 
for alle i kommunen, også for de 
lokalsamfund som vil lide uop-
rettelig skade, hvis skoleluknin-
gerne bliver gennemført.

Budgettet er vedtaget og Ven-
stre vil, uanset vi stemte imod 
dette, utrætteligt arbejde for 
at kommende års beslutninger 
-, i såvel udvalg som i byrådet -, 
drejes i ”Den liberale retning”.

Med venlig hilsen
Hans R. Hansen

Skoler er efterårets hovedtema. 
Venstre har fra start sagt nej 
tak til at lukke skoler, for vi vil 
ikke spare på skolen og det er der 
flere grunde til.

1. Økonomien. I Næstved kom-
mune bruges markant mindre på 
folkeskolen, end landsgennem-
snittet. Penge er ikke alt, men 
når flertallet hos S-SF og Radi-
kale vil hente 14,6 mio. kr. årligt 
fra folkeskolen til kommunekas-
sen, er det uanstændigt. Gen-
nem de seneste år har Næstved 
kommune tabt flere kampe, bl.a. 
om sygehus og erhvervsmæssigt 
er vi nummer sjok i DIs erhvervs-
undersøgelse. Vi skal da ikke selv 
gøre det værre, ved at spare på 
uddannelsen af vores børn.

2. Lokalsamfundene. Uanset om 
skolen ligger i et landområde el-
ler inde i byen, er skolen et lokalt 
center. Idrætsforeninger, kultur, 
alle mulige forældrearrangemen-
ter sker på skolen. Ikke mindst i 
landområderne er skolen forud-
sætningen for at ressourcestær-
ke forældre (dem med job, bil 
og indkomst) vil bo i området. 
Skal de til at køre børnene halve 
og hele timer til skole morgen 
og aften, ja så vil de flytte og vi 
risikerer at nogle landsbyer sim-
pelthen bliver taberområder. Det 
ønsker vi ikke. Vi vil have udvik-
ling i hele kommunen, ikke kun 
Fuglebjerg, Glumsø og Næstved 
byer.

3. Forudsætningerne. Kommu-
nens skolerapport trænger til 
et grundigt kvalitetscheck. For-
valtningens oplæg indeholder 
store mangler. Man ser f.eks. 
ikke på krav til sikker skolevej, 
på udgifter til drift af nybyggede 
lokaler eller på, hvad man skal 
med de tomme skolebygninger. 
Man vil heller ikke lave en risiko-
analyse på forslaget, hivs f.eks. 
15% af forældrene vil vælge 
privatskole. Jeg har mødt mange 
forældre der vil vælge privat-
skoler, hvis deres skole lukkes, 
uanset om det er Grønbro eller 

Lindebjerg. Konsekvens: Spare-
planens økonomi falder simpelt-
hen fra hinanden og de forældre 
der regner med at skoleplanen 
giver ekstra til undervisning, vil 
blive skuffede.
 
4. De små skoler skal bevares. Vi 
mener ikke det er altid at “stort 
er godt.” Også på mindre skoler 
er der fokus på faglighed, men 
også på inklusion. Vi mener at de 
mindre skoler kan give et tilbud 
til svage elever, som de større 
skoler ikke kan. Vi ser også at 
de mindre skoler får hver deres 
profil. F.eks. arbejder man i Røn-
nebæk med udeskoleprojekt og 
miljø på fornemste vis, endda 
så fornemt at man gennemfører 
forskning sammen med Vording-
borg seminarium. Det er flot og 
alligevel er skolen på lukkelisten. 
Det er helt uforståeligt.
 
Vi vil ikke være negative i Ven-
stres byrådsgruppe. Vi vil gerne 
rationalisere i ledelse og admi-
nistration, også i skolevæsnet. 
Vi vil også gerne se på struktur. 
Skal der f.eks. være overbygning 
på alle skoler, eller skal en række 
skoler være 0-6 klassede? Det er 
også en mulighed vi kan drøfte. 
Alt det vil vi konstruktivt ar-
bejde med, men vi vil ikke lukke 
skoler.
 

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

Medlem af Børneudvalget

Troværdighed frem for alt

Søren Revsbæk

POLITISKE STUDIEGRUPPER:
SKOlE:
(hvis man er interesseret i at deltage – kontakt Søren 
Revsbæk – revsbaek@revsbaek.dk eller 
Lani Bannach – lb@wellutrading.dk  
Næste møde 6. november.)

Så kom skoleoplægget fra skolefovaltningen. 
Socialdemokraterne og Søren Dysted lægger op til:
Grønbro skolen skal lukkes
Hammerafdelingen af Fladsåskolen skal lukkes
Holme Olstrup afdelingen af Lundebakkeskolen skal 
lukkes
Skelby afdelingen af Susålandets skole skal lukkes
Tybjerg afdelingen af Capionskolen skal lukkes (ingen 
nyhed, er allerede besluttet og helt OK).
Margretheskolen lukkes
Hyllinge skole lukkes
Lindebjerg skole lukkes
Rønnebæk skole lukkes

En række gode og velfungerende skoler ønskes lukket 
– DET ER VENSTRE IMOD!
Til gengæld vil man give 15 mio. mere til skolevæsnet, 
og der skal bruges op til 50 mio. mere til nybyggeri af 
lokaler.

Det vil betyde længere skolevej for mange elever (og 
de forældre, som kører dem). Det betyder en grundig 
nedlukning af en række landsbysamfund. Det betyder 
at gode og velfungerende skoler lukker, f.eks. Linde-
bjerg mv..). Det betyder at populære skoler lukker, 
f.eks. Rønnebæk og Margretheskolen og Grønbro. Det 
betyder at en række små samfund mister deres skole.

Det er efter Venstres opfattelse ikke acceptabelt!!   Et 
studiegruppe i vælgerforeningen har arbejdet med 
spørgsmål til og analyse af tallene og materialet og det 
har resulteret i input til byrådsmedlemmer og til de-
batten – mht. sidstnævnte er der blevet offentliggjort 
flere læserbreve samt produceret af et par filmede ind-
læg med udtalelse at byrådsmedlem, Søren Revsbæk 
– så nu er Venstre i Næstved at finde på YouTube.

ERHVERV:
(For deltagelse kontakt Lani Bannach – lb@wellutra-
ding eller Finn Thomsen – 
finn.thomsen@mail.tele.dk)
Med baggrund i at et erhvervsliv i vækst og arbejds-
pladser er essentielle for en velfungerende kommune, 
er en ny studiegruppe er etableret for at drøfte, hvad 
vi fra Venstres side kan gøre for at gøre Næstved til en 
mere attraktiv. 

Herlufmagle-Hallens cafeteria

Ravnstrupvej 1
4160 Herlufmagle

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

Hans R. Hansen

se også vores hjemmeside:
www.naestved.venstre.dk
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God – BEdrE – NÆSTVEd

Igen i år har vi afholdt Grund-
lovsmøde på Broksø Gods, 
i samarbejde med Venstre i 
Faxe. 
Der kom ca. 175 besøgende, 
for at høre de tre talere som 
var Venstres næstformand Kri-
stian Jensen, Karsten Nonbo 
og Peter Madsen, og vejret var 
med os igen i år, med flot sol-
skins vejr. 
En stor tak til alle som har væ-
ret med til at arrangere og plan-
lægge grundlovsmødet, uden 
jeres indsats ville det ikke være 
muligt at afholde et så stort 
arrangement.  Tak til Venstre 
i Faxe Kommune for et godt 
samarbejde, og ligeledes tak til 
Cathrine Riegels Gudbergsen 
for at Venstre endnu engang 
har fået lov til at afholde vo-

res grundlovsmøde på Broksø 
Gods. (Se billeder)
Husk at Lykke Friis er gæsteta-
ler til grundlovsmødet 2011 på 
Broksø Gods.    
Plakatklistring
Den 26. juni blev der klistret 
plakater til det næste folke-
tingsvalg hos Søren Jensen, 
tak til Søren for husly og tak jer 
som valgte at bruge en lørdag 
på at klistre plakater, så plaka-
terne nu er klar til opsætning, 
når der engang bliver folke-
tingsvalg.
Selv om det måske er lidt tid-
ligt, så vil jeg gerne ønske alle 
en glædelig jul, samt et godt 
Nytår 

På bestyrelsens vegne
Hans Bay, Formand 

for Kandidatbestyrelsen.

VI INDKAlDER FORSlAG TIl AT 
GØRE NÆSTVED BEDRE!
Venstre arbejder stadig på at få Næstved gjort til en af landets 
bedste kommuner.
Et af initiativer er indbyde  alle til at komme med gode og kreative ideer. 
De bedste forslag belønnes med GOD-BEDRE-NÆSTVED prisen.
Sidste år, som var det første år i prisens historie, indkom næsten 30 rigtig 
gode forslag, som satte dommerkomiteen på arbejde.
Priserne blev uddelt til vinderne ved Grundlovsmødet, 2010.
Ideer til ”God – Bedre – Næstved” – prisen kan indgives på www.venstre.naestved.dk
Senest 28. februar, 2011.

Blandt bedømmelseskriterierne, som dommerne vil lægge til grund, vil være opfindsomhed, øko-
nomi, gavnlighed og gennemførlighed.
Kontakt, Lani Bannach, tel 70 26 66 84,  e-mail: lb@wellutrading.dk

Mere om ”GOD – BEDRE – NÆSTVED” prisen:
FORMål:
- at fremme og facilitere iderigdom og løsningsforslag til at gøre Næstved til en bedre kommune.
- at fremme nytænkning i Næstved Kommune’s serviceudbydelse ved at indhente forslag til hvor-

dan dette kan gøres bedre.
- at understøtte Venstre’s politik om mindre bureaukrati og mere værdi for skatteborgerenes 

penge på en brugbar måde

KATEGORIER:
1) til bedste forslag, som gør det bedre at være borger i Næstved
2) til bedste forslag, som kan gøre Kommunens forvaltning eller service bedre
3) til bedste forslag, som gør det bedre at være erhvervsdrivende i Næstved

Prisuddelingen finder sted i juni, 2011.

Fotos fra sidste års prisuddeling 
God – BEdrE – NÆSTVEd

Nyt fra kandidatbestyrelsen

GruNdloVSMødE
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Venstres gruppe i Næstved byråd 2010-2013:

Hans R. Hansen
Præstø Landevej 1 
4700 Næstved  
Privat..: 55 54 00 34 
Mobil...: 30 35 96 93
Mail: hanha@naestved.dk 
 

Karsten Nonbo
Lovvej 17, Lov 
4700 Næstved 
Privat..: 55 76 18 36
Mail: vkano@ft.dk   

 
Troels larsen
Åbovej 17
Herluflille
4160 Herlufmagle
Privat..: 55 50 17 08
Mobil...: 20 32 17 08
Mail: trlar@naestved.dk 
 

Søren Revsbæk
Hvedevænget 16 
4700 Næstved 
Privat.: 55 44 50 76
Mail: sorev@naestved.dk 
 

 
Kirsten Devantier
Rødtjørnevej 17 
4700 Næstved  
Privat..: 55 73 15 04
Mail: kidev@naestved.dk  
 

Otto Poulsen
Hovedgaden 10 
Tornemark 
4262 Sandved 
Privat..: 55 45 62 01
 Mail: ottpo@naestved.dk 
 

 
Flemming Jay
Danavej 30
4700 Næstved 
Privat..: 70 26 99 55 
Mobil...: 40 83 89 30 
Mail: fljay@naestved.dk  

Elmer Jakobsen
Langetoftevej 25
Agerup 
4700 Næstved 
Privat..: 55 44 40 54
Mail: eljac@naestved.dk  
 

 
Charlotte Mathiesen
Danavej 30
4700 Næstved 
Mobil...: 27 58 64 44 
chmat@naestved.dk   

 
Suppleant:
Preben Jul Pedersen
Suså Landevej 54
Gelsted
4160 Herlufmagle  
Privat.: 55 50 14 21
Mobil..: 20 12 42 02 
Mail:pjp@rosbjerggaard.dk 

Liberalt kulturnetværk
Har du tænkt over Venstres liberale kulturværdier?

Det havde jeres kulturpolitikere Flemming Jay og 
Charlotte Mathiesen heller ikke skænket mange tanker.

Men det måtte der naturligvis handles på. Derfor 
har vi nu meldt os til det første liberale kulturnetværk, 
- som gruppeformand fra Venstre i Århus Byråd Henrik 
Vestergaard havde inviteret til.

Tilstede var kultur politikere fra hele landet, men 
også folketingsmedlem Troels Christensen. 

Gruppen vil forsøge qua deres arbejde at være 
’talerør’ både til det landspolitiske, men også til det 
kommunalpolitiske, - og forsøge at forene gode idéer 
hinanden imellem, - så vi samlet står stærkere i forhold 
til, hvorledes vi kan anskue de liberale kulturværdier, - 
men også for at styrke hinanden på argumenter i vores 
udvalgsarbejde.

Gruppen vil mødes to gange årligt og erfaringsud-
veksle, - et møde lægges på Christiansborg og det andet 
ordinære møde lægges i forbindelse med Biblioteksfor-
eningens årsmøde. Derudover oprettes en intern lukket 
facebook gruppe, - hvor vi vil forsøge at afprøve liberale 
holdninger i forhold til verserende sager i de enkelte 
kulturudvalg.

Temaer som blev debatteret:
●	 Kultur som identitetsskaber.
●	 Kultur skal være en del af barnelivet.
●	 Kultur og erhvervsliv, hvordan opnå et større samspil?
●	 Kultur må godt koste noget.
●	 Har vi frataget børnefamilierne det ’frie valg’? 

Med venlige hilsner
Flemming Jay og Charlotte Mathiesen /

Kulturudvalget.

Nu ser trafikfremtiden 
lysere ud

Torsdag d. 14. okt. 2010 var en 
stor dag for trafikken på Sjæl-
land. Vi har hele tiden sagt, at 
vort størst trafikale problem i 
Storstrøms Amt ligger uden for 
amtet, nemlig behovet for en ud-
videlse af Køgebugt-motorvejen. 

Ovennævnte dato havde jeg 
den glæde at være Venstres ord-
fører på folketingets talerstol, da 
vi 1.-behandlede lovforslaget om 
en udvidelse af motorvejen fra 3 
til 4 spor i begge retninger. De 
sidste 14 km fra sammenfletnin-
gen og mod nord til Greve bliver 
nu vedtaget i dette folketingsår. 
Der er fundet finansiering til de 
første 8 km, og det er mit mål, at 
vi finder resten af pengene, såle-
des arbejde kan fortsætte konti-
nuerligt til hele strækningen er 
på færdig. Således sikrer vi, at 
vi ikke får flere trafikpropper og 
ventetid på Køgebugtmotorve-
jen. Så vil 2 spor sydfra og 2 spor 
vestfra løbe sammen til 4 spor 
nordpå. Herefter skal der ikke 
udvides mere på denne vejstræk-
ning, MEN vi skal være så frem-
synede, at vi skynder os at tegne 
et nyt tracé for en ny motorvej, 
som skal gå fra Ringsted, tæt 
forbi Roskilde, Stenløse, Hillerød 
og til Helsingør. Så vil vi endegyl-
digt være fremtidssikret. Megen 
trafik kører ad Køgebugtmotor-
vejen fra Fyn og Jylland, selv 
om man ikke skal til København, 
men til Hillerød eller Helsingør. 
Kan denne trafik føres uden om, 
så vil der blive mere plads til de, 
som skal ind til København. 

Da man vedtog Storebæltbroen 
sagde daværende trafikminister, 
Knud Østergård, at ”vi gør det, 
således Københavnerne kan få 
frisk mælk fra Jylland”. Jeg sagde 
i min ordførertale, at ”vi udvider 
Køgebugtmotorvejen, så mælken 
og chaufføren ikke bliver sure, in-
den de når til København”.

Samme dag 1.-behandlede 
vi ringvejen omkring Slagelse, 
strækningen fra Antvorskov ka-
serne og vest om Slagelse mod 
Kalundborg. Det var ellers me-
ningen, at den skulle have været 
etapeopdelt, men det lykkedes 
mig at overbevise ministeren 
om, at vejen ikke ville være brug-
bar, før end hele strækningen 
var bygget. Samtidig kan der 
spares 10 mio. kr. hvis man kan 
flytte jord fra 1. til 2. etape i én 
arbejdsgang.

Til februar 2011 skal vi første-
behandle anlægsloven for Næst-
veds nordlige omfartsvej, og i 
skrivende stund ser det stærkt 
ud til, at vi får fremrykket under-
søgelserne af en ny vej mellem 
Næstved og Rønnede fra 2013 til 
2011, ligesom vor nye transport-
minister, Hans Chr. Schmidt, har 
erklæret sig villig til at finde pen-
ge til denne linieførings VVM-
undersøgelse (en undersøgelse, 
som skal Vurdere Virkningerne 
på Miljøet).

Jo, der er meget at glæde sig 
over/til for vor kommunes trafi-
kanter. 

M.v.h.
Karsten Nonbo

Karsten Nonbo
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Køgevej 20 · 4700 Næstved · Tlf. 7023 2007
Prøvensvej 27 · 2610 Rødovre · Tlf. 3834 1038 

www.elmodan.dk

Elmodan Elektro

Salg, reparation og god service

Elmodan er Grindex pumper, slanger 
og masser af professionelt el-værktøj...

Teknisk udvalg

Broer
Holløsebroen har i flere år været 
en af udvalgets askillehæle, den 
er nu efter en lang forsinkelse 
åbnet. Udvalget har løbende væ-
ret holdt orienteret, og der bli-
ver sikkert et retsligt efterspil. 
Nu står Karrebæksmindebroen 
for tur og den er der ikke afsat 
penge til. Det ulykkelige hver 
gang vi løber ind i disse ting, er 
at det som regel bliver asfalt-
kontoen pengene tages fra. Det 
er helt urimeligt at det hele ti-
den er vore nedslidte veje som 
skal holde for. Det arbejder vi på 
at forhindre.

Vandplaner
Regeringens udkast ”Forslag til 
Vandplan hovedvandopland 2.5 
Smålandsfarvandet” er i skri-
vende stund netop udsendt. Vi 
har af samme grund ikke nået at 
læse den. Men ved dog så meget 
at det går ud på at lave projekter 
til nedbringelse af kvælstof og 
fosfor udvaskning. Hvis vi gik 

og troede vores fede sydsjæl-
landske jorde gik fri troede vi 
fejl. Fordi vores jorde afvandes 
til smålandshavet står vi over 
for skrappe krav. Udvalget har 
set på projekter ved Even, Saltø 
å, og Bjørnebækken. Det vigtig-
ste i denne sammenhæng er, at 
der følger penge med fra staten, 
så lodsejerne holdes skadesløse. 
Da det er et udkast, vil vi opfor-
dre folk med jordbrugsinteres-
ser til at få fat i planen, da det 
kan få stor betydning for den 
fremtidige dyrkning af jorden.

Når det i andre sammenhænge 
bliver fortalt at verden står over 
for sin største befolkningstil-
vækst nogensinde, og 22 millio-
ner mennesker sidste år døde af 
sult, må vi konstatere at vi lever 
i et rigt samfund.

Stier
Udvalget præsenteres til stadig-
hed for sti projekter, det kan vi 
ikke være imod alt den stund 
dette foregår på frivillig ba-
sis. Men når det kommer til at 
eksproprierer jord til stier i det 
åbne land og andre steder, har 
vi valgt at sige fra. En ekspro-
priationssag vi lige har haft som 
kunne være afklaret i udvalget, 
har vi forlangt i byrådssalen. Vi 
finder det er helt grotesk der 
bruges tid, energi og penge på 
en sådan sag, samtidig med der 
skal findes besparelser alle an-
dre steder.

Vindmøller
Den 14. oktober skal udvalget 
på tur, for at se på mulige pla-
ceringer af vindmøller. I forbin-
delse med Kyse møllerne, var 
vi inviteret over og se Siemens 
vindmøllefabrik i Brande. Alene 
her er 4.600 ansatte, og langt de 
fleste arbejder med udvikling. 
Det budskab vi fik med hjem var 
især, at hvis der ikke stadigvæk 
kan rejses vindmøller på land i 
Danmark så lukker disse højtek-
nologiske arbejdspladser. Det er 
af vital betydning for at nyud-
vikle på området, at der er nye 
møller som er lette at komme 

”dem og os samfund”

Det er min oprigtige holdning 
og overvejelse jeg i denne bud-
getrunde i Næstved Byråd fø-
ler trang til at give udtryk for, 
og som jeg gerne diskuterer 
med Venstres medlemmer.

Overbevist som jeg er om at 
dette samfund må og skal 
spare på de såkaldte ”velfærds-
ydelser” – hvad disse så end er 
– kan jeg dog ikke befri mig for 
en fornemmelse af, at vi bevæ-
ger os i retning af et ”dem og 
os samfund”. 

Venstre var engang ”de smås 
parti” med en social indignati-
on og krav om et nødvendigt og 
passende lighedssamfund med 
rimelige begrænsninger. Men 
vi er samfundsmæssigt under-
givet trends, økonomiske for-
udsætninger og globalisering, 
hvor det individuelle spiller 
en så stor rolle, at det liberale 
samfundssyns menneskelige 
respekt og krav om fællesskab 
og gensidigt ansvar trues med 
at blive skygget ihjel. 

Jeg synes det her er et pas-
sende sted overfor Venstres 
medlemmer at påpege vores 

risiko for også lokalt at miste 
forståelse for vores politiske 
grundholdning, hvis vi i vo-
res bestræbelser på at skabe 
økonomisk ligevægt lader de 
svageste medborgere i kom-
munen betale en unødig stor 
del af den samfundsregning, 
kommunerne er blevet præ-
senteret for.

For det er da vel ikke fordi de 
repræsenterer så relativt få 
stemme-berettigede borgere, 
at vi lader som ingenting ?

Af Kirsten Devantier

Kirsten Devantier

Elmer Jacobsen

Otto Poulsen

Vi kunne ikke stå for disse flotte 
efterårsbilleder, taget forskellige 
steder i Næstved Kommune. 
Og det et naturligvis vores kreative 
fotograf, Alfred Thomsen, som står 
for mesterværkerne.

til. Så vi håber Næstved som 
grøn kommune kan medvirke til 
det, med mindst mulige gener 
for sine omgivelser.

Med venlig hilsen
Otto Poulsen.

Elmer Jacobsen. 
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Jørn Frydenlund  - Formand, Kommuneforeningen
Edith Rodesvej 86, 4700 Næstved  
Tlf: 5573 7397 Mobil: 6170 7397 
 j.frydenlund@stofanet.dk  

Niels True - Formand, Vælgerforening Fladså
Sølperupvej 5A, 4733 Tappernøje
Tlf: 5599 2728  Mobil: 2338 4359 
niels@truerne.dk  
  
Stig P. Hansen - Formand, Vælgerforeningen Næstved
Sorøvej 491, Rislev, 4700 Næstved
Tlf: 5572 1173 Mobil: 2045 1173 
sph@topdanmark.dk

Knud Kjaergaard 
Formand, Vælgerforening Suså/Holmegaard
Sandbypark Allé 6, 4171 Glumsø 
Tlf: 5764 3110 Mobil: 2374 6810 
knkjaerg@post5.tele.dk 

Ole Rasmussen - Formand, Vælgerforening Fuglebjerg
Sandvedvej 37, 4262 Sandved
Tlf: 5545 3097 
lisbeth.ras@get2net.dk 

Hans Bay - Formand for Kandidatbestyrelsen
Elmevej 43, 4171 Glumsø
Mobil: 2093 2936 
hbc043@gmail.com  

Natasha Thaysen - Formand, Ventres Ungdom
Oddervænget 13, Brøderup, 4733 Tappernøje 
Tlf: 5596 0077 Mobil: 2859 8392 
natasha.thaysen@gmail.com 

Bestyrelsesformænd 
for Venstre 2010-2011

Fra Budgetmødet i Næstved Golfklub 26. august:

Søren Revsbæk gav en gen-
nemgang af nøgletallene i 
kommunens budget. Derefter 
kommenterede han, at sti-
gende udgifter - til jobcenteret 
(kontanthjælp og aktivering), 

udgifter til sammenlægning 
og administration - og rådhus-
byggeri - har drænet kassen i 
Næstved kommune.  Der er nu 
omkring 60 mio. kr. i kassen i 
mod ca. 350 mio. for 4 år siden, 

og derfor må vi spare. Venstre 
ønsker først og fremmest, at vi 
skal effektivisere i administra-
tionen, som har vokset sig stor 
de seneste år.

Venstre vil derimod ikke spare 
på folkeskolen.  I Næstved har 
vi indeks 93, dvs. at hver gang 
man på landsplan bruger 100 
kr. på folkeskolen, bruger vi 
kun 93 kr. Vil vi satse på uddan-
nelse, og vil vi satse på at foræl-
dre med børn (gerne gode skat-
teydere) skal flytte til Næstved, 
og derfor skal vi ikke spare på 
skolerne.  Vi siger derfor klart 
nej til at lukke folkeskoler som 
S-SF og Radikale ønsker. Det 
gælder f.eks. Lindebjerg, Mar-
gretheskolen og Rønnebæk der 
alle er populære, dygtige og ef-
fektive skoler. Vi siger også nej 
til at lukke Hyllinge skole, det 
vil være uansvarligt over for 
lokalsamfundet.  Lukker sko-
lerne, lukker lokalsamfundet.  
Det nære samfund betyder sta-
dig noget for os.

Bl.a. derfor er Venstre ikke 
med i det store forlig for 2011 
- 2014 som S, SF og de Radikale 
har indgået.  Vi siger nej til at 
spare på skoler og dagpasning 
- og vi vil ikke bindes i en 4-årig 
aftale, som var et krav for at gå 
ind i forliget.  Vi vil ikke stavns-
bindes til at acceptere Socialde-

mokraternes politik helt frem 
til efter næste byrådsvalg i 
2013.

Nu står vi på egen bane, med 
et godt samarbejde med K og 
DF. Vi vil deltage konstruktivt 
i byrådspolitik, men vi vil ikke 
skære på kommunens vigtige 
kerneområder.

Der var stor spørgelyst og alle 
deltog veloplagte i en livlig 
debat – TAK FOR ET GODT 
MØDE!
 

Venstre i
Næstved Kommune

November 2010 – Nr. 16

Redaktionen består af:

Jørn Frydenlund 
Tlf. 6170 7397

(Ansvarshavende)

Alfred Thomsen
Fotos

Mogens Dalby
Layout

~~~~~~~~~~~~

Ole Rasmussen
Tlf. 5545 3097

Vælgerforeningen Fuglebjerg

Niels True 
Tlf. 2338 4559

Vælgerforeningen Fladså 

Stig P. Hansen
Tlf. 5572 1173

Vælgerforeningen Næstved

Knud Kjærgaard
Tlf.  5764 3110

Vælgerforeningen
Suså/Holmegaard

Budgetforlig med indflydelse

Selvom Region Sjællands budget 
balancerer med det betragtelige 
beløb på 16,3 milliarder er der 
stadig brug for kræfter for ikke 
at skubbe udgifter foran sig ved 
at trække på kassebeholdningen.

Budgetforligets erklærede hen-
sigt er, at budgettet for 2011 skal 
være så tilpas robust, at målsæt-
ningen om inden den nuværende 
funktionsperiode ophører – og 
gerne inden – ikke længere at 
skulle trække på kassen.

Til den ende har vi i Venstre den 
tilfredshed at have fået tilsagn 
om budgetforbedringer på 50 
millioner om end vi satte over-
liggeren efter 100 millioner. På 
forebyggelses-området blev det 
til 7 mio. ekstra, og udspillet om 
at fjerne 10 millioner fra Vækst-
forum endte med at vi hentede 
forståelse for, at erhvervsper-
spektiverne ikke i disse tider tå-
ler den slags, så Venstre fik med-
hold i, at der nu tilføres 8 mio. i 
stedet. SF og DF var imod.

Man kan naturligvis hæfte sig 
ved, hvad vi ikke fik gehør (fler-
tal) for, men hvad vi som bevidst 
liberal politik sloges for, og som 
vi mangler i budgetforliget: Vi fik 
kun med i tekstmæssige henvis-
ninger, der kan bruges som løfte-
stang mod flertallet i den ”løben-
de politik”:  I løbet af budgetåret 
er disse elementer indføjet:

Det drejer sig bl.a. om Udfor-
dringsretten, (Kommunernes 
ret til på forsøgsbasis at afprøve 
nye måder at gøre tingene på i 
det  offentlige). Her skal kom-
munerne selv fremsætte forslag. 
Desuden skal man i regionsrådet 
overveje forholdet privat-offent-
lig partnerskab i relation til de 
nye sygehusbyggerier.

Da budgettet i betydeligt omfang 
er afhængig af Christiansborgs 
udmeldinger giver det naturlig-
vis meget begrænsede mulig-
heder for andet end principielle 

korrektioner, som borgerne over 
en bred front kan forholde sig til 
med afsæt i deres politiske sym-
patier eller det modsatte. 

Efter min bedste overbevisning 
har vi i Venstre loyalt forsøgt at 
forene den politisk/økonomiske 
virkeligheden med de bevægel-
sesmuligheder og indflydelse, 
som vi kan skaffe os i Region 
Sjælland i den nuværende situa-
tion.

Jeg skal dog ikke undlade at 
erindre om og påpege, at jeg i 
min egenskab af formand for 
psykiatri-udvalget fik omgjort 
indstillingen om, at man ikke 
som foreslået nedlagde 54 psy-
kiatriske sengepladser, selvom 
det var indstillet som en del af 
det oprindelige budgetforslags 
forudsætninger. Hermed kan 
jeg fastholde Venstre principielle 
holdning om at de svageste ikke 
skal ofres i de generelle sociale 
nedskæringers grønthøsterpoli-
tik, som den udmøntes i regioner 
og kommuner.

Venstres gruppe i Region Sjæl-
land har stået med valget om 
indflydelse på budgettet eller 
ikke i lyset af de politiske vilkår. 
Vi har valgt mulighederne for at 
korrigerer.

Kirsten Devantier, 
(V) Næstved,                                                                                            

Fmd. psykiatriudvalget, 
Region Sjælland

Kirsten Devantier

Altid aktuel information 
til vore medlemmer:

Som nævnt i sidste nummer af dette blad, vil vi 
meget gerne udvide vore muligheder for at give 

vore medlemmer en aktuel og hurtig information. 
Derfor vil vi gerne gentage opfordringen til alle 

medlemmer, hvis mailadresse vi ikke måtte være i 
besiddelse af i dag, om snarest at sende en mail til

venstrenet@svinggaard.dk

hvor modtager af mailen er vores 
Webmaster Alfred Thomsen.

I mailen må I meget gerne anføre, hvilken lokal 
vælgerforening, I er medlem af, så vil Alfred fordele 
mailene rundt til den enkelte forening. Når vi har 

registreret jeres mailadresse, vil I automatisk mod-
tage nyhedsmails fremover, når vi har fået syste-
met til at fungere for hele vores medlemskreds.

Med venlig hilsen
Jørn Frydenlund

På vegne af bestyrelsen for Venstre i Næstved kommune

Søren Revsbæk

Små pudsigheder fra 
Byrådets vedtagelse 
af budget 2011:

Cykelsti om 100 år
SF vil gerne have flere cy-
kelstier, så man har afsat 1 
million til cykelstier. Ja, det 
giver ca. 350 meter cykelsti 
i flg. Teknisk forvaltnings be-
regninger. Med det tempo så 
har vi sikre cykelstier til alle 
skoler om ca.....100 år.
 
Flere udvalg....
Flertalsgruppen af S-SF og 
Rad. vil gerne have færre po-
litiske udvalg. Og, hvad gør 
man så: Opretter endnu et 
politisk udvalg til at lave en 
rapport om forslag til færre 
udvalg... Ih, hvor er det kom-
munalt. 

 Af Søren Revsbæk

Efterårsstemning
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Vi vil i bestyrelsen gerne give 
medlemmerne oplevelser og 
bidrage til den politiske me-
ningsdannelse. 

Vores aktive medlemsudvalg 
har allerede gennemført 2 
succesfulde arrangemen-
ter: et virksomhedsbesøg 
på NPC Tryk samt et møde 
i Golfklubben med kommu-
nens budget og skolestruk-
tur som tema. 

I dette blad kan du så læse 
om de næste arrangementer 
- et møde 10. november med 
skatteordfører Mads Rørvig 
og virksomhedsbesøg i Max 
Bank 25. november. Og der 
er mere i vente. 

Og vi håber naturligvis at 
rigtig mange støtter op om 
disse arrangementer. Det 
er trods alt morsommere at 
gennemføre, når der er op-
bakning bag. 

Vi udsender jævnligt ny-
hedsbreve til de af vore med-
lemmer som har en mailad-
resse. Vil du med på listen 
over modtagere, så send os 
en besked:  
venstrenet@svinggaard.dk

Skulle du have særlig inte-
resse i specielle politiske 
emner, så lad os det høre. 

Vi har allerede skolepoli-
tisk og erhvervspolitiske 
arbejdsgrupper og er gerne 
behjælpelig med at oprette 
studiegrupper på andre om-
råder. 

Og jeg vil da opfordre til at 
man engagerer sig. Det gør 
nu politik lidt sjovere. 

Med venlig hilsen 
Stig Hansen

Formand  for 
Vælgerforeningen Næstved 

Hvis nogen tror, at arbejdet for 
at sikre borgerne i Næstved – og 
et opland ud over den snævre 
kommunegrænse – et ordentligt 
sygehus er opgivet, vil jeg gerne 
dementere det.  Hvis Næstved 
kommunes borgere skulle døm-
me efter byrådets  svage tilken-
degivelser vedr. fremtiden for 
sygehuset og dermed mellem 
80- og 120.000 borgeres  døgn-
aktuelle  akut- og sundhedestje-
neste er stillet i bero, må jeg på 
det kraftigste dementere.
Professor Henning Sten Han-
sen, Ålborg Universitet har med 
en ny beregningsmodel udtalt, 
at det grundlag man her på 
Sjælland har lagt til grund for 
sygehusplanlægningen ikke har 
nogen gang på jorden.
Jeg hæfter mig også ved, at 
regionsformand Steen Bach 
Nielsen, Slagelse betegner ind-
sigelserne som uinteressante 
for borgere, der mister deres sy-
gehus. Citat: ”Det handler ikke 
om konkrete modeller, viden 
eller økonomisk grundlag. Det 
handler om følelser.”
En grov nedvurdering af de ar-
gumenter, som man i Næstved 
og store dele af Sydsjælland gav 
udtryk for. Argumenter som na-
turligvis var besjælet af følelser 
men ikke mindst af saglige ind-
sigelser. Indsigelser som nu støt-
tes af folk helt uden for Steen 
Bachs og Regionsrådets flertals 
administrative rækkevidde.
Det er helt uacceptabelt at mod-

Gemmer Frank aaen sig i skatteministeren?

Husk!
Hvis hvert

medlem bare
tegner et nyt

medlem
- så har vi
dobbelt så 

mange
medlemmer 
til næste år.

Søren Revsbæk

Vælgerforeningen 

Næstved 
 

Kom, vær med og lad Troels Lund Poulsen høre dine ideer 
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Alle Venstres medlemmer er velkomne, når formanden for Venstres 
landspolitiske netværk for Vision & Mål, skatteminister Troels Lund 

Poulsen inviterer til medlemsmøde 

Mandag den 29. november 2010 kl. 20.00-22.00
Herlufmagle-Hallen, Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle

Kirsten Devantier

Sygehus og sundhedsarbejdspladser i Næstved

Vores skatteminister Troels 
Lund Poulsen vil nu give SKAT 
adgang til alle vores data uden 
retskendelse. Det er en hidtil 
uset grad af statskontrol og 
hvorfor? Mener skatteministe-
ren da at alle erhvervsdrivende 
er potentielle kriminelle? 

Vi taler om både store og små 
virksomheder. Lige fra vogn-
manden til A.P. Møller.  Det 
erhvervsliv som skaber jobs, 
skatteindtægter og betaler for 
den halvdel af befolkningen 
som er på offentlig overførsel. 
Det erhvervsliv som i forve-
jen udsættes for stor kontrol, 
indberetningskrav, massive 
skatteregler m.v. skal nu yderli-
gere tåle vilkårlig kontrol.

Forstå mig ret: Jeg nærer 
ikke mistillid til SKATs med-
arbejdere eller frygter embeds-
misbrug, selvom det sikkert 
kan forekomme. Men, jeg stil-
ler spørgsmålet: Hvorfor vil en 
venstre-skatteminister fjerne 
almindelig anerkendt rets-
sikkerhed, nemlig ved at en 
dommer skal vurdere om virk-
somheden kan rensages efter 
begrundet mistanke? Er det 
en liberal opgave at etablere et 
overvågningssamfund? Skulle 

en liberal minister ikke sna-
rere bruge tiden på at afskaffe 
overflødige regler og skabe et 
erhvervsvenligt klima?

Jamen, har du da noget at 
skjule? Næ, men som en fri 
borger i et frit samfund nægter 
jeg at blive mistænkt som en 
potentiel kriminel, bare fordi 
jeg driver virksomhed.

Man kunne forstå, hvis det 
var Frank Aaen som ønskede 
mere overvågning - jeg havde 
godt nok ikke ventet det af en 
liberal venstreminister.

Søren Revsbæk
Byrådsmedlem, Venstre

Revisor

standen af den massive nedgra-
duering af Næstved Sygehus bli-
ver politisk nedgjort til at være 
en modstand baseret på følelser. 
Argumenterne, sygehusets geo-
grafiske tilgængelighed for spe-
cialeplacering, trafik, arbejds-
pladser og regional udvikling 
støttes nu af udviklingsfirmaet 
COWI, der lige ud erklærer: at 
det for mange regionsmedlem-
mers vedkommende var ud-
slagsgivende, at man valgte at 
ignorere kendsgerninger. Næst-
ved og Roskilde havde velfunge-
rende specialafdelinger, mange 
læger havde valgt at bosætte sig 

i disse byer, man ignorerede den 
regionale udvikling, man ”eks-
porterede” 4.000 arbejdspladser 
til København Syd som Køge 
selv betegner sig som en del af.
Jeg er ikke et sekund i tvivl om, 
at det er og var en fatal fejlta-
gelse grænsende til økonomisk 
selvbedrag at nedgøre en anden 
form for sygehusplanlægning, 
end den flertallet stemte igen-
nem. Der skal derfor heller ikke 
herske tvivl om, at jeg stadig vil 
forsøge at redde hvad reddes 
kan for et sygehus i Næstved 
med flest mulige specialer og 
mest mulig døgndækning. Pri-

mært kan 80.000 mennesker i 
Næstved og op til 250.000 bor-
gere i Syd/Øst/Vestsjælland ikke 
være tjente med den nuværende 
situation.
Det må da i det mindste påkalde 
sig interesse i Næstved Byråd, 
hvor der er 2.000 arbejdspladser 
på spil i de kommende fem-ti år. 
Arbejdspladser hvis forsvinden 
ikke registreres her og nu, men 
arbejdspladser som bare siver 
væk…

Af Kirsten Devantier                                                                                           
           byråds- og regionsmedlem.

Apropos cykelstier:
Næstved kommune har bedt 
om 40 mio. kr. fra den lands-
dækkende cyklistpuljen til 
cykelstier ved - nej ikke til 
de lukningstruede skoler - 
men til Jernbanegade midt i 
Næstved.... Det skal stort 
hjælpe for de børn og foræl-
dre, der måske må se deres 
skole lukke.

 Af Søren Revsbæk
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”Per og Søren”
Husk den ugentlige politiske 
debat i lokalradioen med Per Sø-
rensen (S) og Søren Revsbæk (V) 
på FM104,5 MHz. Nu både lør-
dag 15-16, søndag 13-14, tirsdag 
10-11 og torsdag 16-17.

Snart også på internettet på  
www.naestved.name

Skolestrukturen set med et 
lokaldemokratisk perspektiv

udvikling, 
oplevelser, 

og sport
Lokaldemokratiudvalget har 
kigget med kritiske  øjne  på 
det varslede  oplæg omkring 
skolestrukturen. Sandt at sige 
giver oplægget anledning til 
dyb bekymring set i relation til 
den eksisterende  landdistrikt-
politik.

Citat fra Politik for Landdi-
strikterne,- lagt åbent frem 
til borgerne i en fin landdi-
striktbog 2009:

”Landdistriktpolitikken skal 
styrke udviklingen og forsøge 
at tænke langsigtet i et 12 
årigt perspektiv! ”

Det klinger hult, når man 
anno 2010 skal forholde sig  
til det vidtgående forslag om 
at lukke 9 skoler i Næstved by. 
Heraf de fleste i landdistrikto-
mråderne.

klik ind og orienter dig på 
http://www.naestved.dk/Bo-
ernUnge/Skole/NySkolestruk-
tur/HoeringssvarOgUdtalel-
serFraPolitiskeUdvalg.aspx

Dog vil jeg blot her give læse-
ren et lille udpluk af tanker og 
bekymringer som falder umid-
delbart for, når man tænker på 
den varslede ændring af skole-
strukturen. 

Risikerer man fx at lukke for 
det frie skolevalg med lukning 
af de ni nævnte skoler? Er det 
realistisk at få solgt de tomme 
skolebygninger? Man ved at 
skoler skaber liv, - med denne 
plan risikeres afvikling og bør-

nefamilierne flytter. Ja hvis el-
lers de kan få solgt deres huse? 
Huspriserne risikerer en geval-
dig tur i den forkerte retning. 
Sågar stavnsbindes nogen til 
deres huse, fordi de ikke kan 
få det solgt?

Strøtanker i den store sam-
menhæng. Én ting er sikkert, 
Venstre ønsker ikke at lukke 
skoler, - og dermed lukke de 
små landsbysamfund. Venstre 
ønsker at bevare troen og livet 
på landet, tænke udvikling og 
livskvalitet i en bred vifte, for 
bevarelse af lokaldemokratiet.

Lokalrådene kan understøtte 
denne debat. Brug jeres stem-
me, stå sammen og vis at land-
distriktpolitikken ikke kun er 
endnu et projekt, - som ikke 
er det stykke papir værd det er 
skrevet på.

 
 

 Charlotte Mathiesen  
Byrådsmedlem

Næstved Byråd er blevet enige 
om at gøre noget offensivt for 
at komme det generelle mis-
mod til livs, og det har udmøn-
tet sig i kommunens vision; 
Mærk Næstved! En vision der 
skal sikre Udvikling frem for 
Afvikling.

Venstre har naturligvis valgt 
at gå positivt ind i denne op-
gave; Kirsten Devantier er 
med i gruppen der arbejder 
med erhverv, Søren Revsbæk i 
gruppen der omhandler Ople-
velser, og hvor undertegnede 
er blevet formand. Mange gode 
folk har meldt sig til arbejdet, 
men det betyder bestemt ikke 
at yderligere inputs fra alle der 
læser dette, ikke er påkrævet 
og meget ønsket – så hit med 
de gode ideer for hele Næstved 
Kommune indenfor Erhverv, 
Oplevelser og Uddannelse. Og 
jo, jeg undres meget over at 
et flertal har valgt at spare 15 
mill pr år på netop uddannelse, 
men sammenhæng i politik 

er ikke just socialdemokratisk 
spidskompetence!

Pengene hænger bestemt ikke 
”på træerne”, så denne proces 
må nødvendigvis også være 
et opgør med at ”vi-deler-så-
dan-lidt-småpenge-ud-til-alle-
syndromet”. Vi skal finde ud 
af hvad det er der er Næstveds 
”sjæl” og identitet, og hvilke 
(mange) gode forudsætninger 
vi har for at skabe den allerbed-
ste kommune på Sjælland; -det 
skal der så satses på, og satses 
på så det kan ”Mærkes”!

Skal Næstved være finkultu-
rel kommune (det er faktisk 
det kultur- og sportsområ-

det bruger flest penge på pt.) 
med Egnsteater der sælger 
billetter for 233.000 kr, men 
bruger 555.000 i ”salgsfrem-
mende foranstaltninger”!, Røn-
nebæksholm, Kunstforening 
på Amtmandsgården, Grafisk 
Værksted, mv, eller skal vi ikke 
snarere omprioritere midlerne 
i retning af opdaterede sports- 
og lokale kulturhuse (a la de 
små forsamlingshuse), og så – 
politisk ukorrekt måske – sige; 
”jamen, SKAL vi pr definition 
have et hus til stenøkser i hver 
eneste by? Interessant debat at 
tage, - skal det lyder herfra.

Venstre har i Sjællandske fore-
slået at anvende de såkaldte 
”Arena-penge” på 2 x 50 mill. til 
at skabe et nyt sportscenter ved 
NæstvedHallerne – ikke blot 
til fodboldkampe men også til 
mange andre formål (koncer-
ter, landsstævner, events..), en 
ny hal 3, og måske kunne det 
overvejes, at indtænke sund-
hedscenter i projektet også.  

MEN – vi gør det naturligvis 
IKKE på bekostning af skole-
lukninger, og anden centralise-
ring i relation til kommunens 
mangfoldighed.

Venstre er yderst skeptiske 

mht borgmesterens udmelding 
om at Arena-projektet består! 
Ærlig talt – det er han vel ef-
terhånden ene om at mene, og 
det er simpelthen elendigt at et 
sådant fantasi-projekt fortsat 
skal skygge og blokere for en til-
trængt opdatering og udvikling 
af bestående sportsfaciliteter, 
som f.eks. HGs Hal 2 – et pro-
jekt som Venstre støtter varmt. 

Et stort kip med hatten for HGs 
projekt hvor de selv har samlet 
de 15 mio. der skal investeres.

Lad denne succeshistorie være 
et pejlemærke for andre for at 
skabe udvikling i hele Næstved 
kommune!   

Mvh Flemming Jay

Mortens Aften med Mads Rørvig 
Vælgerforeningen Næstved arrangerer en debataften med 
Mads Rørvig. 

Mads er ung og nybagt folketingsmedlem og er blevet Ven-
stres skatteordfører. 
Nok lidt ukendt hos os - valgt i Silkeborg, men kan sagtens 
berige os på denne side af bæltet. 

Naturligvis taler vi skattepolitik, men der er plads til mange 
andre emner. 
Og så får vi et indtryk af et nyt folketingsmedlem. 

Det foregår onsdag den 10. november kl. 18.00 på 
Restaurant Gulerodshuset, Ringstedgade 528, Rislev. 

Og da det er Mortens aften serverer kokken andesteg  med 
hjemmelavet rødkål, 1/2 æble, brune og hvide kartofler og 
andeskysauce og efterfølgende kaffe. 
Det kan gennemføres for den beskedne pris af 178 kr. pr. 
person. 

Alle er velkomne
Tilmelding senest 7/11 til Stig på 
mail: sph@topdanmark.dk eller tlf. 2045 1173. 

Flemming Jay

Charlotte Mathiesen
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Netværket

Liberale Venner
Det er da noget for dig...
For kun kr. 100,- om året i kontingent, kan du også 
blive medlem af Netværket Liberale Venner og delta-
ge i spændende arrangementer og hyggeligt samvær. 
Vi er en gruppe Venstre veteraner, der efter mange 
års organisatorisk arbejde, savnede det hyggelige 
samvær, som vi havde haft igennem vores arbejde i 
organisationen. Derfor satte vi os ned i 2008, med 
henblik på, at etablere et netværk, med det eneste 
formål, at skabe hyggeligt socialt samvær, blandet 
med oplevelser og spændende arrangementer, sam-
men med andre der også har et liberalt livssyn.

Efter vores sidste årsmøde i maj, hvor vi havde et 
medlemstal på 35, har vi arbejdet med forskellige 
arrangementer. Der bliver minimum 4 arrangemen-
ter om året og næste bliver d. 26. oktober, hvor fhv. 
byrådspolitiker og rektor på Herlufsholm Kostskole 
kommer og fortæller et tilbageblik på hans liv og ikke 
mindst barndommen, som har været noget anderle-
des end de flestes. Vi starter aftnen med spisning og 
det hele foregår i Herlufmagle Hallen. Tilmelding skal 
ske til Knud-Erik Madsen senest d. 21. oktober.

De næste arrangementer som vi arbejder på er 
en julefrokost, hvor vi også får en spændende 
rejsebeskrivelse fra New Zealand. Senere et 
besøg på Holmegaard Gods, specielt de gamle 
bygninger og hovedbygningen og til sidst et 
foredrag af Kgl. Staldmester Michael Mentz. 
Interesserede kan rette henvendelse til vores 
sekretær Knud-Erik Madsen på tlf. 5572-2401.

Du er også velkommen til at kontakte en af 
styregruppens medlemmer, som er:

Mogens Dalby – tlf. 55 72 24 00 
Jan Elvang – tlf. 50 85 28 20 
Annelise Petersen – tlf. 55 73 95 85 
Helmer Jensen – tlf. 55 44 21 07 
Jens Bragh-Andersen – tlf. 55 72 52 57
Jette Jespersen – tlf. 55 44 11 84
Knud-Erik Madsen – tlf. 55 72 24 01

v/Jess Varming

Mærkelig udvikling 
i budgetarbejdet

Valget udviklede sig som alle 
husker jo sådan at Socialdemo-
kratiet stadig sidder ved magten 
i Næstved kommune, men med 
et knebent flertal. Faktisk havde 
Henning Jensen kun flertal med 
et enkelt mandat efter at Michael 
Rex forlod Dansk Folkeparti.

Denne situation er dog ændret 
lidt i budgetperioden.

Faktisk var det Venstre der først 
reagerede på den (igen) skranten-
de økonomi, da vi fik første bud-
getrapport for 2010. Vi foreslog 
at man genåbnede budgettet for 
2010. Dette blev der enighed om, 
og alle partier blev indkaldt.

Efter flere forhandlinger blev re-

sultatet at der blev lavet en økono-
miaftale mellem S, SF, Michael Rex 
og De Radikale Venstre.

For det første rakte aftalen ind i 
næste valgperiode, og for det næ-
ste indebar aftalen, at der skulle 
lukkes skoler. Det kunne vi i Ven-
stre, de Konservative og Dansk 
Folkeparti ikke være med til. Så 
på den måde blev oppositionen 
splittet, da De radikale hellere end 
gerne vil lukke skoler.

I budgetforliget er nu også de 
Konservative gået med til at lukke 
skoler. Så umiddelbart står vi nu 
kun tilbage sammen med Dansk 
Folkeparti. Det er selvfølgelig en 
lidt skidt udvikling. Set i bakspej-
let mener jeg ikke vi kunne have 
gjort det anderledes. Vi er gået på 
valg på at bevare skolerne (det er 
S og SF også), men vi vil efterleve 
vores valgprogram.

Når nu skoledebatten er ovre, så 
er vi nødt til igen at forsøge at få et 
godt samarbejde med vores alliere-
de – herunder især Konservative.
Det mener jeg også sagtens vi kan, 
mens udsigterne til at ”være sam-
men” med De Radikale, er mere 
usikker.

Troels Larsen
Medlem af Økonomiudvalget

Det nye brand “Mærk Næst-
ved”, strålede i det slide - show 
som borgerne fik præsente-
ret under gennemgangen af 
den annoncerede ændrede 
skolestruktur. Brandet stod i 
skærende kontrast til debatten 
tirsdag aften, hvor der var Bor-
germøde i Grønnegade.

Det er svært at forstå sam-
menhængene imellem at et vi-
sionsarbejde omkring erhverv, 
oplevelser og ikke mindst ud-

dannelser skydes igang, - sam-
tidig med at der skal spares 15 
millioner på skoleområdet.

Det virker ikke troværdigt. 
Næstveds borgere risikerer 
endnu et projekt til bunken af 
fine tanker og idéer, som gen-
nem årene har fundet vej gen-
nem embedssystemet, - for at 
man på papiret kan dokumen-
tere overfor borgerne at man 
har forsøgt at skabe en vision?

Ihvertfald synes visionsarbejdet 
omkring uddannelse at være op 
ad bakke, inden arbejdet rigtigt 
er gået i gang.

Er det endnu en skueproces.?

 Charlotte Mathiesen
Byrådsmedlem V

Danavej 30
4700 Næstved

Skueprocessen “Mærk Næstved” ?

I årevis har butikker i de mindre 
byer måttet bukke under for 
konkurrencen fra butikker i de 
store byer. Sådan har udviklin-
gen været overalt. 
Nu sker der nogle interessante 
ting – i hvert fald i Næstved 
– som er med til at ændre dette 
billede lidt.
I Mogenstrup er der bygget en 
Nettobutik, og i Holme Olstrup 
er der udsendt en lokalplan som 
foreslår en butik her.

I Herlufmagle/Gelsted er der 
også planer om butik.
Fælles for alle butikkerne er at 
de vil placerer sig klods op af 
indfaldsvejene til Næstved by. 
Det er naturligvis for at få fat i 
strøgkunder til og fra Næstved.
Men en sidegevinst er at der så 
kommer en lokal handelsmulig-
hed. Og det er fint.

Troels Larsen
Medlem af Ejendomsudvalget

Butikkerne flytter på landet

Troels Larsen

Små pudsigheder fra 
Byrådets vedtagelse af 
budget 2011:

Tidligere SFO
Byrådet har vedtaget at børne-
ne nu skal flytte fra børnehave 
den 1. april, i det år, hvor de 
skal starte i skole. I Venstre er 
vi ikke imod at man flytter til 
SFO, men vi vil ikke indkassere 
besparelsen på forhånd, sådan 
som man vil i flertalsgruppen.
Det skyldes bl.a. at flere skoler 
slet ikke har lokaler til børnene, 
f.eks. Holsted skole i Næstved! 

Lokalerne er nemlig såkald-
te kombinationslokaler og de 
er i brug til undervisning når 
børnehavebørnene kommer og 
skal passes. Men kan jo trods 
alt ikke både have børnepas-
ning og undervisning i de sam-
me lokaler på samme tid.
Dels har forældrene bedt poli-
tikerne om at vente et år med 
at indføre ordningen, så man 
kan lave en ordentlig planlæg-
ning og det lytter vi til.

Søren Revsbæk
Medlem af Børneudvalget
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Formand, Jørn Frydenlund 
Edith Rodesvej 86
4700 Næstved  
Vælgerforening Næstved 
55737397  •  61707397  
j.frydenlund@stofanet.dk

Næstformand, 
Steffen Juul Rønnow
Wesselvej 2
4700 Næstved 
Vælgerforening Næstved 
33253360  •  23963360  
steffenjuul@get2net.dk

Sekretær, Ulla Malling
Kildebakken 29, Everdrup
4733 Tappernøje 
Vælgerforening Fladså 
55564005  
jumalling@mail.dk

Kasserer, Egon Jensen 
Ravnstrupvej 3A
4684 Holmegaard 
Vælgerforening 
Susaa-Holmegaard 
55562002  •  21705102  
egjensen@mail.dk

Niels True 
Sølperupvej 5A
4733 Tappernøje 
Vælgerforening Fladså 
55992728  •  23384359  
niels@truerne.dk   

Jørn M. Jacobsen 
Hovedvejen 73
4733 Tappernøje 
Vælgerforening Fladså 
55065064  •  20965064  
jmj@tappernoje-el.dk 

Stig P. Hansen 
Sorøvej 491, Rislev
4700 Næstved 
Vælgerforeningen Næstved 
55721173  •  20451173  
sph@topdanmark.dk 

lani Bannach 
Bag Bakkerne 33
4700 Næstved 
Vælgerforening Næstved 
70266684  •  27940373  
lb@wellutrading.dk
 

Knud Kjaergaard 
Sandbypark Allé 6
4171 Glumsø 
Vælgerforening 
Suså/Holmegaard 
57643110  •  23746810  
knkjaerg@post5.tele.dk

Pia Belhaiba 
Mågevænget 16
4160 Herlufmagle 
Vælgerforening 
Suså/Holmegaard 
55502116   
piabelhaiba@hotmail.com

Kristian Ahrensbach 
Birkebakken 7
4160 Herlufmagle 
Vælgerforening 
Suså/Holmegaard 
57650090  •  40468580  
kah@dgs.dk

Ole Rasmussen 
Sandvedvej 37
4262 Sandved 
Vælgerforening Fuglebjerg 
55453097  
lisbeth.ras@get2net.dk

Karen Becker 
Højbjergvej 22
4250 Fuglebjerg 
Vælgerforening Fuglebjerg 
55453706  •  30552364  
karenbecker@tdcadsl.dk

Jørgen Hansen 
Klaksvej 15
4262 Sandved 
Vælgerforening Fuglebjerg 
55456587  •  21697182  
jpklaksvej@hotmail.com

Alfred Thomsen 
Snesere Torpvej 30
4733 Tappernøje 
Vælgerforening Fladså 
(og webmaster) 
55565228  •  40375248  
venstrenet@svinggaard.dk 

Jan Elvang 
Petersmindevej 10, Holme 
Olstrup, 4684 Holmegaard

Vælgerforening 
Susaa-Holmegaard 
50852820  
elvang@privat.dk 

Hans Bay 
Elmevej 43
4171 Glumsø
Vælgerforening
Suså/Holmegaard 
Formand for 
Kandidatbestyrelsen
20932936  
hbc043@gmail.com  

Richard Petersen 
Fårupvej 9, Fårup
4700 Næstved 
Venstre i Region Sjælland 
55761011  
rp@rplaw.dk

Visti Christoffersen, LOF
Elmevej 45
4171 Glumsø 
57646990  •  30932860  
visti.ch@vip.cybercity.dk 

Natasha Thaysen, VU
Oddervænget 13, Brøderup
4733 Tappernøje
55960077  •  28598392  
natasha.thaysen@gmail.com

Sebastian Mylsted-
Schenstrøm, VU
Ostenfeldtsvej 8 C, 1. tv.
4700 Næstved
28342148  
Macapple21@gmail.com

Eli larsen (Suppleant) 
Broksøvej 1
4160 Herlufmagle 
Vælgerforening 
Suså-Holmegaard 
55501454  
elarsen@tdcadsl.dk  

lars Ingemann (Suppleant) 
Skolevej 27, Fodby
4700 Næstved 
Vælgerforeningen Næstved 
55445303  •  20141407  
li@elmodan.dk  

TElEFoN- oG adrESSElISTE 
VENSTrE I NÆSTVEd KoMMuNE

www.naestved.venstre.dk




