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Karsten Nonbo: Hvorfor er det 
afgørende at stemme lokalt?

Grundlovsmøde: Broksø
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Formanden har ordet:
Bestyrelsesformænd 

Venstre i Næstved

Kære læser

Hjertelig velkommen til dette 
nummer af medlemsmagasinet 
for Venstre i Næstved Kommune.

Som altid har vi bestræbt os på at 
producere et magasin, som giver 
vore læsere størst muligt udbytte 
i form af indsigtsfulde artikler fra 
vore byrådsmedlemmer, fra vort 
regionsrådsmedlem og fra vort 
folketingsmedlem.

Både de, og andre skribenter, har 
gjort deres ypperste for at kunne 
viderebringe interessant og aktu-
elt nyt om de emner, som rører sig 
i vores nærområde og lidt længe-
re væk. Det gør vi, fordi vi mener, 
at man som medlem af Venstre i 
Næstved Kommune skal mærke, 
at det er muligt at få viden og 
baggrund om de mange politiske 
emner, som er oppe i tiden.

I dette blad har vi valgt at fokuse-
re lidt ekstra på, at der snart skal 
være valg til Folketinget, ja, måske 
er det endda udskrevet, når du 
læser disse linjer. Vi ved, at vi med 
Karsten Nonbo som vort lokale 
medlem af Folketinget har den 
bedst tænkelige repræsentant for 
Næstved – en repræsentant, som 
i hele sin tid i Folketinget har præ-
steret at få rigtig mange gode løs-
ninger til og for Næstved – endda 
før hans socialdemokratiske kol-
lega Magnus Heunicke kom til…

I modsætning til andre render 
Karsten Nonbo ikke rundt og for-
tæller alle og enhver, hvad han 
nu senest har bedrevet; i stedet 
bruger Karsten kræfterne i Folke-
tinget, i Venstres gruppe og i Re-
geringen til at fremme Næstveds 
sag på alle områder.

Derfor er det så utroligt vigtigt, at 
du, kære læser, ikke blot stemmer 
på Venstre, men også at du stem-
mer personligt på Karsten – for 
kampen bliver formodentlig hård 
om pladserne denne gang, og vi 
tager intet for givet.

Vi håber, at du synes om det blad, 
som du nu skal i gang med at 
læse. Og skulle du ikke allerede 
være medlem af Venstre, så skulle 
du måske blive det nu? 

Vi har brug for alle de kræfter, 
som vi kan finde. For når valget til 
Folketinget er – vel – overstået, 
så skal vi i gang med at planlægge 
og gennemføre en spændende og 
lang valgkamp frem mod novem-
ber 2013, hvor vores plan selvføl-
gelig er, at den nye socialdemo-
kratiske borgmester kun får godt 
2 år på posten, før han må vige 
den for vores kandidat.

Hvem er så vores 
borgmesterKandidat?
Det har vi faktisk ikke besluttet 
endnu. Hvis det går efter planen, 
så vælger vi vores borgmester-
kandidat i løbet af dette efterår, 
og det vil naturligvis foregå på et 
opstillingsmøde, hvor alene Ven-
stres medlemmer i Næstved kom-
mune kan deltage og stemme. Så 
måske kunne det også være en 
god anledning til at blive medlem 
hos os nu.

I løbet af dette efterår begynder 
også arbejdet med at formulere 
vores politiske program for de 
kommende år, både før og efter 
kommunevalget i 2013. Og lige-
som det er medlemmerne, der 
vælger vores borgmesterkandi-
dat, og vore andre kandidater, 
er det også medlemmerne, der 

har mulighed for at være med til 
at formulere vores politik – både 
den teoretiske, men så sandelig 
også den praktiske.

For vi vil nemlig i helt klart sprog 
fortælle alle vælgere i Næstved 
kommune, præcist hvad de kan 
forvente sig af Venstre, hvis de vi-
ser os den tillid at stemme på os 
i så store tal, at vi og vores borg-
mesterkandidat kan vippe Social-
demokraterne af pinden.

Lyder det spændende? Det synes 
vi, og vi glæder os til at komme 
i gang med arbejdet. Og jo flere 
vi er, jo enklere og sjovere bliver 
arbejdet.

Så grib telefonen, eller send en 
mail, så aftaler vi nærmere om 
medlemskab. Og husk under alle 
omstændigheder at stemme per-
sonligt ved næste valg – så vi kan 
sikre Karsten Nonbo og Næstved 
endnu en periode i Folketinget.

med venlig hilsen 
– og ønsket om god læselyst

På vegne af 
venstre i næstved kommune

Jørn Frydenlund
Formand
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Kulturområdet vælter sig ikke 
i penge i Næstved Kommune, 
og sådan må det nødvendigvis 
være, når der er en række ker-
neopgaver der skal løses først i 
en økonomisk lavkonjuntur. Ikke 
desto mindre går det jo faktisk 
rimeligt godt med kultur og sport 
i Næstved.

Balancen mellem økonomien, 
kvalitet og udbytte af forskel-
lig karakter for flest mulige er 
vel pejlemærkerne for Venstres 
holdning til området – derfor er 
Venstre også ganske skeptiske 
omkring pengeforbruget til Egns-
teatret (Grønnegades Teater). 
Under forhandlinger om en ny 
aftale fremførte Venstre, at det 
kunne koste borgerne i Næst-
ved op mod 12-13 mill netto over 
en 4-årig periode – det synes vi 
er for dyrt både set i relation til 
kvalitet (som er ganske fin) og 
kvantitet (der er alt for få be-
talende gæster – faktisk støttes 
hvert sæde med 1335 kr!)

Vi mener at disse penge kan 
omprioriteres på kultur/sports-
området så langt flere får glæde 
heraf;  Rønnebæksholm kunne 
udvikles til en ren perle for kunst, 
kultur, koncerter (også i parken); 
de lokale centre udenfor Næst-
ved by fortjener øget fokus og 
ressourcer; lidt flere midler til 
Grønnegades Kaserne Kultur-
center, Vershuset, jazzklubben, 
Næstved Teater m. v. kunne 
være en stærk motivator for de 
mange mange frivillige forenin-
ger som skaber flotte store ople-
velser med fin kvalitet i Næstved 
– man kan altså få rigtig mange 
oplevelser til Næstved kommune 
for 3 mill pr år.

Teaterlivet har det jo også uden 
Grønnegade Teater rigtigt fint i 
Næstved, og i øvrigt ligger Det 
Kgl. Teater trods alt kun en time 
væk, hvad mange V-medlemmer 
ved fra de gode ture under Inger 
Rørbechs dygtige ledelse.

Vi er også i gang med en større 
og langvarig visionsproces Mærk 
Næstved, der med uddannelse, 
erhverv og oplevelser som de 
bærende elementer skal skabe 
dels et større samarbejde på 
tværs af disse tre områder – dels 
skabe fornyet drive og stolthed 
omkring Næstved. Jeg er i min 
egenskab af formand for Op-
levelsessporet, meget optaget 
af at plædere og arbejde for 
dette samarbejde, for ser man 
mod det jyske, så er det præcis 
samarbejde mellem erhverv-det 
offentlige-foreninger/organisa-
tioner der driver samfund som 
Horsens, Herning og Kolding 
fremad.

Follketingsvalget er lige om hjør-
net, og vi har en fantastisk re-
præsentant på Tinge, som vi alle 
skal gøre vores bedste for bli-
ver genvalgt! Karsten Nonbo er 
manden – med det perfekte mix 
af faglighed, karisma, diplomati, 
gennemslagskraft og den uund-
værlige gode humor. Jeg kan ikke 
nok anbefale alle at sikre vores 
lokale ankermand ”4 more ye-
ars” til at skaffe os bedre veje, 
mere erhverv, holde fast i vore 
uddannelser – der er nok at hol-
de øje med. Hold øje med ham 
på stemmesedlen og X stort ud 
for Nonbo – Karsten Nonbo!

Mvh Flemming Jay
KU – SU/Næstved Byråd

Kultur – få midler – god balance 
  og stem så på Karsten!

Af  Flemming Jay

Ravnstrupvej 1 · 4160 Herlufmagle
Telefon 55 50 00 05

www.herlufmagle-hallen.dk

Herlufmagle-Hallens cafeteria

Karsten Nonbo

Nye tider. Varig velfærd

venstre vælger ansvarlige og konkrete reformer. 
det vil gøre danmark rigere. det vil skabe mere 
vækst og flere job. og det vil sikre varig velfærd.
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Mange forbinder nok mit arbej-
de i Folketinget med krudt, kug-
ler, håndjern og asfalt, og det er 
da også rigtigt, at mit arbejde i 
Rets-, Forsvars- og Trafikudvalg 
går meget i den retning.

Men mit ”bløde punkt” er i 
høj grad vore børn, og jeg følger 
derfor tæt arbejdet i Barnets re-
form, som jeg fik vedtaget som 
ordfører på for Venstre. 

Efter mange års ”missionærar-
bejde” blandt mine kollegaer, og 
også blandt Venstrefolk lykke-
des mig at overbevise alle om, at 
vi i nogle situationer står mellem 
det svære valg at skulle træffe 

beslutninger, som ikke altid til-
godeser både børn og forældre. 
Nogle gange er det et valg MEL-
LEM at tilgodese børn og foræl-
dre. Det er hårdt at skulle indse, 
men det er nødvendigt.

Derfor er det nu muligt – i helt 
ekstreme sager – at tvangsfjerne 
børn og bortadopterede dem. 
Loven blev vedtaget i oktober 
2009, og den har allerede væ-
ret anvendt i 2 tilfælde, medens 
andre 2 er blevet afslået. Da jeg 
ønsker at følge arbejdet meget 
tæt, så har jeg fået plads i Næst-
ved byråds udvalg for disse sager. 
Heldigvis har vi ikke i Næstved 

haft sager, hvor det har været 
oplagt at bortadoptere børn.

De typiske sager er, hvor for-
ældrene er håbløse narkomaner 
eller alkoholikere og så allerede 
har fået tvangsfjernet børn, som 
de efterfølgende ikke har haft vil-
je eller evne til at være sammen 
med. I de tilfælde tæller børnene 
mere end forældrene for mig. De 
skal have en ny familie og en ny 
chance – og ikke være et ekspe-
riment i forældrenes liv eller af-
vænning.

Karsten Nonbo

Til kamp for børnene
Af  Karsten Nonbo

- og vi er gået i gang med ar-
bejdet, som skal basere sig på 
en moderne tids sundhedsvæ-
sen i nært samarbejde mellem 
kommunerne.

Spørgsmålet om Region Sjæl-
land og regionens beslutninger 
i forhold til lokal-politikken må 
nødvendigvis anskues i flere di-
mensioner, men mindst to. Den 
ene berører det samlede syd-
sjællandske område. Den anden i 
særdeleshed Næstved-området.

Men begge dimensioner hviler 
afgørende på det forhold, at re-
gionale beslutninger i flere sam-
menhænge tager sit selvforstå-
ede udgangspunkt i det såkaldte 
”sygehusflertal”. Et flertal ud-
springende af en vis misnøje med 
Sjællands største kommune. 

Det er som et vilkår også 
gældende for alle kommuner 
i regionen, at forudsætningen 
for borgernes ligelige adgang 
til sundhedsydelser såvel som 
udvikling af vækst i indhold og 
praksis efter min mening bør 
kunne aflæses som et resultat af 
en fælles politiske målsætning. 
På tværs af og i partimæssig fæl-

les forståelse – og respekt. For 
alle borgere. Uanset bopæl.

Sygehusflertallet og den til ti-
der stærke afspejling heraf i re-
gionens overordnede politik er 
et vilkår, jeg som regionspoliti-
ker må handle ud fra.

Derfor bruger jeg – og vil bruge 
– mange kræfter på at afdække 
og efterspørge åbne oplysninger 
om forudsætninger og økonomi 
i de regionale beslutninger. I re-
lation til og som svar på hvilke 
konsekvenser de efterlader bor-
gerne i.

Jeg vil blot nævne sygehus-
struktur, akutberedskaberne, 
ambulance-beslutningerne og 
indgåede aftaler om borgernes 
sygehus-indlæggelser, der plud-
selig har gjort Fyn til aftalemæs-
sig indlæggelsesområde på de 
områder, hvor vi i regionen ikke 
selv kan behandle disse borge-
re, som nogle af de beslutnin-
ger, der er taget gennem det 
sidste år.

Det er min opfattelse, at re-
gionspolitikkens tilsigtede eller 
utilsigtede konsekvenser, virke-
lig kalder på et tæt kommunalt 
samarbejde i alle de sydsjælland-

ske kommuner. Med henblik på 
at løfte de større sundhedsop-
gaver, som er en konsekvens af 
den overordnede struktur, der er 
lagt af regionen.

I den forbindelse er jeg som 
medstifter og medlem af en 
privat arbejdsgruppe ved navn 
”AGNeS” i øjeblikket med til at 
etablere et forum med læge-or-
ganisationer og nøglepersoner 
indenfor sundheds-udvikling, 
forskning og andre samfunds-
relaterede områder. Et arbejde 
baseret på udnyttelsen af elek-
tronisk sundheds- og datafor-
midling, der måske kan gøre 
Næstved og Sydsjælland til hjem-
sted for anvendt sundhedsbe-
handling og forskning.

Det er vores håb at interes-
sere kommuner og region for re-
sultatet af et sådant oplæg. Men 
det er også et ønske om, at vi 
vil forsøge at bryde nye veje og 
udvikle grundlag for de eksiste-
rende sundheds-uddannelser og 
fremtidig erstatning for de ca. 
2.000 sundheds-arbejdspladser, 
som forsvinder med delvis luk-
ning af Næstved sygehus.

Vi skal udvikle os ud af en 
ond sygehus-cirkel

Af  Kirsten Devantier, Regions- & byrådsmedlem, Næstved (V)

Uanset hvilket parti man tilhører 
er det vigtigt at stemme person-
ligt og lokalt……. og hvorfor er 
det så det?

Jo, fordi en stemme på listen 
er mere vilkårligt og i sidste 
ende kan komme konkurrenten 
i den anden ende af regionen 
til gode.

Med en personlig og lokal stem-
me er man sikker på, at chan-
cen for lokal repræsentation er 
størst…. og hvad kan den lokale 
repræsentation så bruges til?

Jo, den kan bruges til at få lokale 
ønsker og meninger igennem.

Jeg har bl.a. i den forgangne pe-
riode kunnet henvise til, at  det 
var Næstveds tur til at få del i 

nogle aktiviteter og goder. Før 
min tid i forsvarsudvalget blev 
vor kaserne desværre nedlagt 
og flyttet til Slagelse. Det kunne 
jeg bruge som argument for, at 
Næstved skulle være hovedsta-
tion for politiet og retskredsen. 
Også tidlig tiders forsømmelser 
kunne jeg bruge til, at det var 
Næstveds tur til at få en ringvej 
og så ellers komme i gang med 
en udvidelse mellem Rønnede og 
helt til Slagelse.

Også det kommende byggeri af 
et fængsel på Nordfalster (et ud-
flytning fra Herstedvester/Vrids-
løse) tør jeg ”tage ansvar for”. 
De første forslag gik nemlig på, 
at det skulle ligge i Rødby. Mit 
modargument var, at vi i forvejen 
klager over, at politiet har for me-
gen spildtid med at køre fanger 

– mon det ville blive bedre ved at 
bygge et fængsel helt i udkanten 
af landet? – nej, Nordfalster er 
en god løsning, som også giver 
arbejdspladser langt op i Syd-
sjælland og Næstved kommune. 
Jeg tror ikke, at et venstremed-
lem fra f.eks. Holbæk, Slagelse 
eller Køge ville tænke på det.

Karsten Nonbo

Hvorfor er det afgørende at 
stemme lokalt?
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I valgkampen op til byrådsval-
get i november 2009, lovede vi 
vælgerne, at vi ville være saglige 
i sagsbehandlingen, samarbejds-
villige, troværdige i forhold til vo-
res valgprogram og økonomisk 
ansvarlige.

Den gruppe som vælgerne 
sammensatte til at repræsentere 
Venstre i Næstved Byråd, føler 
jeg er den bedste gruppe i byrå-
det, ikke kun fordi vi er Venstre-
folk, men fordi alle i gruppen er 
indstillet på at arbejde for at nå 
de mål Venstre fremførte før val-
get.

Arbejdet i gruppen er gen-
nemsyret af viljen til at nå re-
sultater, vel vidende at vi ikke 
har det nødvendige flertal til at 
”gøre som vi vil”, men at vi ved 
at fremføre velargumenterede 
synspunkter og ændringsforslag, 
ofte kan dreje beslutningerne i 
den rigtige retning.

Uden at overdrive, vil jeg på-
stå, at Venstres byrådsgruppe er 
i besiddelse af den flid, de kom-
petencer, det overblik og også 
de visioner der er nødvendig for 
at forbedre både service og øko-
nomi i Næstved Kommune.

Jeg mener - og tror at tidligere 
borgmester Henning Jensen in-
derst inde er enig med mig, selv 
om han naturligvis ikke siger det 
- at det var en politisk og strate-
gisk fejl, at Socialdemokraterne 
ikke konstituerede sig bredt, 
men valgte den smallest mulige 
løsning, med Michael Rex som 
den frelsende engel.

Vi ønskede samarbejde, og øn-
skede at tage det ansvar som en 
konstitueringsaftale automatisk 
medfører, men ville naturligvis 
have indflydelse til gengæld. Som 
alle husker blev vores begræn-
sede krav afvist. Men uanset 
den valgte konstituering er der i 

langt de fleste sager et godt og 
aldeles nødvendigt samarbejde i 
byrådet.

Som eksempel på dette vil jeg 
fremhæve kampen for at be-
vare Næstved Sygehus og ef-
terfølgende kampen for et trygt 
beredskab. I denne kamp har 
ikke mindst Venstre været ak-
tive, også i forsøget på at over-
bevise enkelte af Venstres egne 
medlemmer i Regionsrådet om, 
at den vedtagne sygehuspolitik-
politik er forkert. Venstre opgi-
ver ikke kampen, så længe der 
er den mindste mulighed for at 
skabe forbedringer.

Naturligvis var det skuffende 
at enigheden med konservative 
blev brudt i forbindelse med såvel 
budgetforliget som skolestruk-
turforliget. Det er min opfattelse 
at konservatives enegang ikke 
har sat dybe spor i samarbejdet 
mellem de to partier, men viser 
at der er forskel på Venstre og 
Konservative, og vi mødes fast 
inden byrådsmøderne, for at af-
stemme vore holdninger.

Dansk Folkeparti er ligesom 
konservative inviteret til at ”kig-
ge ind” til vores gruppemøde in-
den byrådsmødet, ligesom vi af-
stemmer udvalgssager når dette 
er nødvendigt.

Om 2½ år er der igen kommu-
nevalg, og målet for Venstre er, 
at valget resulterer i et længe til-
trængt politisk skifte i Næstved 
Kommune, altså at kommunen 
fra 2014 får et borgerligt styre 
med Venstre som det ledende 
parti. Valget bliver anderledes 
end de sidste mange valg, idet 
Venstre ikke mere er oppe imod 
Henning Jensen, som af mange 
har været regnet som en uover-
vindelig ”Bykonge”. Efter det 
valgresultat Henning Jensen og 
Socialdemokraterne opnåede i 

2009, må titlen ”Bykonge” vel 
også være noget overdrevet, 
uanset om der ses på Henning 
Jensens personlige stemmetal 
eller på socialdemokraternes 
mandattal.

Kommunevalget 2013 bliver et 
valg, der i langt højere grad end 
hidtil vil dreje sig om partiernes 
politik på det kommunale om-
råde. Naturligvis er der altid en 
vis borgmestereffekt ved et valg, 
men i 2013 vil den i Næstved 
Kommune være minimal, derfor 
arbejder Venstre også allerede 
nu med en plan, der skal føre 
frem til det resultat, som rigtig 
mange borgere i den store Næst-
ved Kommune ønsker sig og ser 
frem til. 

For at nå målet, er der allere-
de i dette forår iværksat et arbej-
de med at udarbejde en strate-
giplan, der skal anvise både mål 
og midler for, hvordan Venstre 
vil udvikle kommunen på såvel 
kort som langt sigt, og dermed 
få vendt den negative spiral som 
igennem flere år har præget så-
vel den kommunale service som 
den kommunale økonomi.

Inden for en overskuelig tid vil 
statsministeren udskrive valg til 
Folketinget, derfor vil jeg opfor-
dre alle til at gøre en indsats for 
at Venstre efter valget fortsat er 
godt og stærkt repræsenteret, 
såvel totalt som lokalt. 

Husk derfor stem personligt, 
stem på KARSTEN NONBO.

Med venlig hilsen
Hans R. Hansen

Samarbejdsvillige & troværdige 

Af  Hans R. Hansen

Processen med at etablere Lo-
kalråd i Næstved kommune er 
nu afsluttet. 

Der er oprette 16 Lokalråd. Dog 
er der en del af Næstved by, 
som ikke har oprettet lokalråd. 
Hvorfor kan man spørge sig selv? 
Processen har ellers været lang. 
Mulighederne har været lagt til 
rette for borgerne. Der har væ-
ret holdt informationsmøder og 
forsøgt lavet stiftende general-
forsamlinger. Via Kommunens 
hjemmeside er det også forsøgt 
forklaret. 

Man møder lokaldemokrati – ån-
den beskrevet, som et ønske 
om at byrådet gerne vil udvikle 

nye former for dialog mellem 
politikere, borgere, erhvervsliv, 
foreninger og organisationer. In-
tentionen er at sikre, at borger-
ne får indflydelse i beslutnings-
processerne, især når det drejer 
sig om udviklingen i nærmiljøet.

Lokaldemokratiudvalget ønsker 
et samspil mellem de lokale 
ildsjæle, så lokalrådene føler sig 
hørt, således at man i beslut-
ningsprocessen i byrådsarbejdet 
får borgernes tilkendegivelser i 
høringsfaserne. Det giver politi-
kerne en mulighed for at have et 
bedre grundlag - og en mere nu-
anceret tilgang - til at træffe de 
rette beslutninger for Næstved.

For at sikre ejerskab af denne lo-
kaldemokrati – vision, har jeres 
lokale repræsentanter i Lokalde-
mokratiudvalget Elmer Jacobsen 
og undertegnede, nu sat fokus 
på at fremskynde udarbejdelsen 
af et kommissorium. Et kommis-
sorium som tager udgangspunkt 
i de møder der har været afholdt 
ude lokalt i Kommunen med bor-
gerne. Denne proces skal hur-
tigst muligt i gang, så lokalrå-
dene kan blive aktiveret. 

Medlem af 
Lokaldemokratiudvalget

Charlotte Mathiesen

Lokalrådenes muligheder
Af  Charlotte Mathiesen

Som repræsentant i Sundheds-
udvalget, ønsker jeg at bidrage 
med at sætte sundhedsfremme 
og forebyggelse mere på dags-
ordenen. Derfor kunne vi spørge 
os selv, om Venstre skal være 
med til at sætte dagsordenen for 
dette?

Lad os lege med tanken om, at 
Næstved sætter sig det mål, at 
sætte mere fokus på cyklisterne. 
Hvad med at melde os på banen 
som Sønderborg Kommune har 

gjort, og lave en cykelhandle-
plan, der systematisk og sam-
menhængende, beskriver cyklis-
mens fremme i Kommunen?

Sundhedsudvalget kunne igen-
nem deres arbejde, starte med 
en bevidstgørelse hos borgerne, 
med hensyn til konsekvenserne 
af forskellige livsstilsfaktorers 
indvirkning på sundheden. Bor-
gerne skal herigennem moti-
veres til at træffe sundere valg. 
Cyklen er desuden et klimaven-

ligt transportmiddel, så derigen-
nem kunne fokus omkring CO2 
reduktion også sættes på dags-
orden, fx i et samarbejde med 
Lokaldemokratiudvalget.

Med venlig hilsen
Medlem af Sundhedsudvalget

Charlotte Mathiesen

Skal Venstre have en 
vision indenfor sundhed?
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I det svært følsomme område, 
hvor det er vigtigt at holde en 
faglig objektiv distance, nemlig i 
forbindelse med sager angående 
anbringelser af børn, har Karsten 
Nonbo arbejdet målrettet. Med 
sine tidligere erfaringer som so-
cialudvalgsformand i Fladså, har 
Karsten Nonbo qua sit arbejde 
på Christiansborg, været primus 
motor omkring den netop ved-
tagne lov om tvangsadoptioner. 
En lov hvor de tvangsfjernede 
børn kan bortadopteres, når alt 
håb om tilbagevenden til foræl-
drene kan udelukkes totalt.

I denne sammenhæng har Kar-
sten Nonbo har med sit særligt 
stædige engagement, ønsket at 
sætte børnenes tarv højere end 
forældrenes. Styrken for Karsten 
Nonbo er, at være bindeled mel-
lem Folketinget og arbejdet i by-
rådssammenhæng. 

Karsten Nonbo er en dygtig re-
præsentant for den liberale po-
litik, og vil vi se mere af dette, 
er det utroligt vigtigt at du an-
vender din stemme lokalt, på din 
lokale kandidat.

Så - stem på din lokale 
kandidat Karsten Nonbo 

- det gør jeg!

Med venlig hilsen
Byrådskollega

Charlotte Mathiesen

Anvend dIN stemme lokalt

Af  Charlotte Mathiesen

Karsten skal genvælges, og hvis 
det skal kunne lade sig gøre har 
venstre brug for din hjælp.

Har du lyst at deltage i/høre om 
folketingsvalgkampen så vil kan-
didatbestyrelsen være vært ved 
et ”mobiliserings møde” om 
aftenen 2 dage efter valget 
bliver udskrevet imellem kl. 
19.30 – 20.30 hos Søren Jensen. 
Baunevej 19, Fodby, 4700 Næst-
ved, hvor der vil blive Informeret 
om hvad der skal ske i valgkam-
pen, samt uddelt materiale, bl.a. 
brochure til omdeling, eller du 
kan melde dig til at deltage i en 
af vores mange gade aktioner. 
Håber du har lyst at deltage og 
jo flere vi er desto bedre. 

Du er velkommen til at kontakte 
Kandidatbestyrelsen, hvis du al-
lerede nu ved at du gerne vil del-
tage aktivt i valgkampen. Med 

hensyn til ophængning af plaka-
ter så bliver det koordineret af 
de fire vælgerforeninger.

Ved det sidste folketingsvalg blev 
der valgt 8 venstre folk i region 
Sjælland, Karsten blev valg som 
nr. 6 ud af de otte med i alt 6919 
stemmer, mens nr. 5 blev valget 
med i alt 6927 stemmer. 

Ligeledes ved forrige valg var 
daværende statsminister Anders 
Fogh opstillet i region Sjælland. 
og fik et fantastisk valg og kunne 
tage 2 ekstra mandater med sig. 
Denne gang stiller Anders Fogh 
ikke op og det kan meget vel 
tænkes at Venstre kommer til at 
miste 2, måske 3 mandater i re-
gion Sjælland.

Det betyder at det bliver meget 
afgørende hvem der bliver nr. 5 
og 6, og med en forskel på kun 

9 stemmer, er det meget vigtigt 
at så mange som muligt stemmer 
personligt på Karsten. Så det ikke 
er 20-30 stemmer der skal afgøre 
om Karsten bliver valgt, og der-
med afgøre om Venstre i Næstved 
kredsen fortsat skal være repræ-
senteret i Folketinget.

Derudover er det rent historisk 
også et vigtigt valg, idet de sid-
ste 3 regeringer, inklusiv den nu-
værende, har siddet i ca. 10 år, 
så derfor er det vigtigt at Venstre 
igen kan danne regering, såle-
des at magten ikke bliver over-
ladt til de røde i det næste årti. 
God valg kamp.

Mvh.
Hans Bay

Formand for Kandidat-
bestyrelsen Venstre i Næstved

 hbc043@gmail.com
20 93 29 36

Kære Venstre medlemmer 
vedrørende Folketings Valg 2011

Tlf. 55 56 42 50

Mobil 20 45 10 81 
Fax 55 56 50 45

FLADSÅ
ELEKTRIKEREN A/S

- din lokale el-fagmand...

Nonbo & Bonde
Ringvej 43 B

Ring
4750 Lundby

55 76 75 00

Fårup
Gartneri

Fårupvej 3, Fårup
4700 Næstved

Tlf. 55 76 19 92

TØMRER-SNEDKER
SERVICE

Renovering • Tilbygning
Udlejning

Leif Pedersen
Skovvej 2

4733 Tappernøje

23 64 51 40

BYGLP
A
P
S

23 64 51 40

Af  Hans Bay

Beliggende i provinsby mellem Næstved, 
Slagelse, Sorø, Skælskør midt i den skønne 

Sjællandske natur. Populært spisested med mad 
af høj kvalitet serveret i den hyggelige restau-
rant. Hyggelig gårdhavemiljø. 6 værelser med 
bad og toilet på gangen. 2 golfbaner indenfor 
10 km. samt ½ times kørsel til Bon-Bonland.

Torvet 1, 4250 Fuglebjerg
Telefon 5545 3047

www.fuglebjergkro.dk

Fuglebjerg Kro

stemning fra generalforsamling i næstved vælgerforening 
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Der gik et gys gennem mange 
forældre, da Socialdemokraterne 
og SF i efter sommer 2010 bar-
slede med et forslag til skole-
struktur med lukning af op til 9 
skoler. Et forslag som vi i Venstre 
sagde klart nej tak til.

For det første var forslaget et 
chok, fordi Næstved kommune i 
forvejen ligger lavt med økonomi 
til folkeskolen og for det andet, 
var det stik imod de valgløfter 
som alle partier (med undtagelse 
af de Radikale) havde givet før 
byrådsvalget i 2009 om at be-
vare skolerne og ikke spare på 
folkeskolen.

I Venstre mener vi ikke, at Næst-
ved kommune skal spare på fol-
keskolen. Snarere tværtom: Sko-
lerne bør have flere ressourcer. 
Det gælder bl.a. flere undervis-
ningstimer og rum til udvikling, 
så vi får en både faglig stærk fol-
keskole, ikke blot på de boglige 

fag, men også de musisk/krea-
tive fag.

Vi mener at folkeskolen skal 
være mangfoldig og at der skal 
være plads til både store og små 
folkeskoler og vi finder det helt 
naturligt, at skolen er tæt på i lo-
kalområdet, uanset om børnene 
bor i et bysamfund i Næstved 
kommunes landdistrikter eller i 
et bykvarter i Næstved by.

Derfor sagde vi nej til at lukke 
skoler. Endnu mere uforstå-
eligt blev forslaget, da flertallet 
blandt Socialdemokratiet, SF og 
Radikale, valgte at lukke nogle 
af de mest velfungerende skoler 
i kommunen, bl.a. Lindebjerg-
skolen og Margretheskolen – og 
Rønnebæk var ved at ryge med. 
Lukningen af Skelby og Hammer 
er også et hårdt slag mod de to 
lokalsamfund.

Før byrådsvalget sagde Venstre, 

at vi ikke ville lukke skoler. Det 
står vi ved og i stedet lagde vi et 
oplæg frem, hvor man kunne fin-
de besparelserne uden at lukke 
skoler, men desværre havde fler-
tallet bestemt sig for lukninger.

Vi skal nu se fremad. Venstre vil 
styrke folkeskolen, hvor vi kan. 
Det gælder f.eks. mere IT i sko-
lerne; vi ønsker bedre vilkår for 
såvel stærke som svage elever 
og vi ønsker effektive lektieca-
féer på alle skoler. Men, vi skal 
også styrke de musiske fag og 
idræt. Folkeskolen er en af kom-
munens kerneydelser og det skal 
vi tage særdeles alvorligt.

Venstre vil arbejde for at folke-
skolen får lov at være mangfol-
dig, folkeskolen skal være tæt 
på, fagligt velfunderet og den 
skal være for alle.

Søren Revsbæk 
Byrådsmedlem

Skolerne bør have flere 
ressourcer

Af  Søren Revsbæk

1�

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

v/Jess Varming

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...

Nye tider. Varig velfærd
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Der er nu gået et år siden Mi-
chael Rex satte sig for bord-
enden i Teknisk udvalg. Det er 
vores oplevelse at det er blevet 
et udvalg, hvor forvaltningen i 
højere grad sætter dagsordnen. 
Verden ser også anderledes ud, 
fordi formanden ikke i alle sager 
pr. automatik har et flertal bag 
sig. Det så vi i sommers da sagen 
om oplandstaxa kontra flextrafik, 
var på dagsordnen. Her kom det 
helt bag på forvaltningen, der 
var et alternativt flertal som øn-
skede oplandstaxa opretholdt. 
Det betød at vi i skrivende stund 
ikke har oplandstaxa, idet denne 
ordning ikke kunne nå at komme 
i udbud hurtigt nok til kørslen 
kunne opretholdes. Hele trafik-
planen kom så sent at den aldrig 
nåede i høring, hvilket var klart 
utilfredsstillende. 

Cyklistpuljerne er søgt gen-

nem borgmesterkontoret, og vi 
er ikke enige om hvordan disse 
penge skal bruges. Vi ønsker et 
opgraderet cykelstinet til sko-
lerne, ikke mindst med baggrund 
i skolelukningerne. Michael Rex 
meldte frejdigt ud, at vi var klar 
til en cykelrambla i Jernbanega-
de. Det er muligt vi ikke undgår 
ramblaen, fordi man vil fastholde 
at det er hvad pengene er søgt 
til, men vi vil arbejde på at få 
flest mulige penge kanaliseret 
over til skole cykelstier.

I forbindelse med valg af ny 
borgmester fik vores udvalg også 
en ny formand. Vi siger tillykke 
til Jesper Gersholm, og ser frem 
til, at styringen af området kun 
kan blive bedre.

Natura 2000 planer er der 
indsendt høringssvar på fra kom-
munen. Vi må sige, at myndighe-
derne er dygtige til at pålægge 

hinanden opgaver. Det har været 
et kæmpe arbejde at udarbejde 
disse høringssvar. Langt hen ad 
vejen er de meget kritiske, fordi 
mange af de ønskede tiltag er 
helt urealistiske, også selv om 
der blev brugt uanede midler. 

Trafikalt kommer der til at ske 
meget, der kommer nye omfarts-
veje. De sidste ekspropriationer 
til fordelingsvejen er på plads. 
Elektrificeringen af sydbanen, vil 
også få betydning for flere kryds-
ninger, samt for beboerne langs 
banen. Det bliver en spændende 
tid. Vi vil til stadighed kæmpe for 
at få forbedret standarden af vo-
res veje, også i landdistrikterne.

Med venlig hilsen
Otto Poulsen

Elmer Jacobsen

Teknisk Udvalg
Af  Otto Poulsen

I Ejendomsudvalget arbejder vi i 
øjeblikket med noget der hedder 
ESCO. I korte træk går det ud på, 
at man får et firma til at stå for 
at lave klimabesparende foran-
staltninger på kommunens byg-
ninger. De besparelser der frem-
kommer deles så mellem firmaet 
og kommunen i et forhold, så det 
er en fordel for begge parter. Ef-
ter et bestemt antal år, tilfalder 
hele besparelsen kommunen.

DET ER I OG FOR SIG GODT NOK
Men, der er ulemper ved at ind-
gå sådan en aftale. Det er givet 
at det firma, der til sin tid vinder 
licitationen, om at være Næst-
ved Kommunes ESCO partner, vil 
være et meget stort firma (NCC, 
Siemens m.m.).

Der er vist ingen der kan forestil-
le sig at det bliver et lokalt firma 
der vinder licitationen – så store 
firmaer har vi ikke. 

Det vil så sige at div. renovatio-
ner, og energisparende arbejder, 
som skal udføres på de kommu-
nale bygninger, slet ikke bliver 
udført af lokal arbejdskraft. Altså 
arbejder for omkring 40-50 mio. 
kr. går de lokale håndværkere og 
entreprenørers næse forbi!

Det er ikke smart, synes vi i 
Venstre. Vi kan – og skal – ikke 
forfordele vores lokale håndvær-
kere. Men de skal have mulighed 
for at byde på de lokale job. Det 
er vigtigt.

Hvis vi udbyder arbejdet til et 
stort firma, som det gøres i ESCO, 
så er det ude af vores hænder, 
hvem der får lov at byde på 
eventuelle underentrepriser.

I Venstre stemte vi i byrådet imod 
dette forslag. Desværre stod vi 
alene. Det kan godt undre os. 
På forrige byrådsmøde, i forbin-

delse med udliciteringen af øst-
lige fordelingsvej, var kritik fra 
flere sider over at byrådet præ-
kvalificerede 5 firmaer uden for 
kommunen, til at være dem der 
skal kæmpe om opgaven med at 
bygge østlige fordelingsvej. Altså 
igen er der stor sandsynlighed 
for at vores lokale virksomheder 
slet ikke for muligheden for at 
byde på arbejdet.

Det er meget godt med stordrif-
ten. Men den skal bruges med 
omtanke. Vi skal ikke forfordele 
vores lokale håndværkere, men 
de skal have muligheden for at 
byde på opgaverne.

Troels Larsen, 
Ejendomsudvalget.

Husk nu de lokale virksomheder

Af  Troels Larsenog  Elmer Jacobsen

Historie: LOF Næstved er i dag en sammen-
lægning af de 3 tidlige LOF afdelinger Næstved, 
Glumsø og Fuglebjerg. Sammenlægningen ske-
te år tilbage, dels fordi det ikke i dag er muligt 
at holde skoleledere i så små afdelinger som 
Suså/Fuglebjerg var, dels for at opnå flere ”stor-
driftsfordele”. Disse fordele er de sidste par år 
forsøgt udvidet ved også at have et samarbejde 
med AOF Næstved der bl.a. sikrer at undervis-
ningshold der i det enkelte regi (AOF eller LOF) 
ikke ville være store nok, nu sammenlægges 
og på den måde kan gennemføres til glæde for 
både kursister og skolerne. 

Status: LOF Næstved er i dag – efter den del 
turbulente år med skiftende skoleledere og un-
derskud på regnskabet – inde i en stabil pe-
riode med en god initiativrig skoleleder og for 
første gang i mange år med overskud på drifts-
regnskabet. Den økonomiske udfordring er ty-

pisk dels reduktion i det kommunale tilskud, 
dels at en del kurser i dag udbydes fra anden 
side (kommunalt/statsligt), gratis eller til lavere 
priser. Også mediernes store udbud af under-
holdning sammenholdt med – specielt børnefa-
miliernes – begrænsede tids ressource gør det 
svært at tiltrække nye ”kunder til butikken”.   

Fremtid: Fokuspunkter for fremtiden i LOF 
Næstved bliver at imødegå forannævnte udfor-
dringer med bl.a. omkostningsfokus, kreative 
kursus tilbud og yderligere samarbejde med an-
dre afdelinger såvel indenfor som udenfor LOF.

    Mvh 
Visti Christoffersen

Næstformand 
LOF Næstved

Omkring LOF Næstved - Februar 2011

LOF
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Efter endnu en pause, hvor vi, 
igen til akkompagnement af dej-
lig musik, kunne nyde en frokost 
i det fri, var det tid til en spør-
gerunde, hvor Peter Madsen og 
Karsten Nonbo måtte besvare 
spørgsmål om så forskellige em-
ner som til- og frakørselsveje på 
Sydmotorvejen, sygehuse – eller 
mangel på samme – i regionens 
2 største byer Roskilde og Næst-
ved og centralisering kontra de-
centralisering. 

Omkring kl. 13.15 var det tid til 
at runde en dejlig og spænden-
de dag af og håbe på gensyn 
om et år.

Det var en af disse vidunderlige 
sommermorgener, som kun juni 
måned kan fremvise. Vi mødtes 
ved 8-tiden for at lave de sidste 
forberedelser, så som at sætte 
borde og stole frem og at gøre 
grillen klar, lave de første af 
mange kopper kaffe – i det hele 
taget alle de praktiske ting, som 
også hører til at afvikle et Grund-
lovsmøde.

Det var dejligt varmt, og heldig-
vis kunne vi udføre det meste 
af det fysisk betonede arbejde i 
skyggen, mens skoene blev våde 
af duggen i græsset.

Vi har jo prøvet det nogle gan-
ge efterhånden, og nu, hvor 
Venstre i Faxe og i Næstved på 
andet år er sammen om arran-
gementet, var vi rigeligt til, at vi 
også kunne nå at få en kop kaf-
fe og en bid morgenbrød, inden 
de første gæster begyndte at 
indfinde sig, herunder også ta-
lerne til dagens møde, Venstres 
klima- og energiminister og mi-
nister for ligestilling Lykke Friis 
sammen med Peter Madsen, 
folketingskandidat fra Faxe, og 
Karsten Nonbo, folketingsmed-
lem fra Næstved.

Der var god tid til at få en hyg-
gelig snak med os alle, mens vi 
nød de pragtfulde omgivelser, og 
lidt borte samtidig kunne høre 
påfuglenes kalden i skoven. Den 
gode start på dagen kom til at 
præge de efterfølgende timer, 
hvor omkring 140 gæster kunne 
nyde både det usædvanligt skøn-
ne vejr og 3 spændende taler.

Ved 10-tiden indtog Lykke Friis 
talerstolen og holdt en tale, hvor 
fortid og nutid blev knyttet sam-
men om temaer som frihed, ret-
ten til at ytre sig frit, spændende 
fra murens fald i 1989 frem til de 

Reportage fra et dejligt 
Grundlovsmøde

seneste måneders demokratibe-
vægelser i Mellemøsten, og vores 
pligt til aktivt at medvirke hertil. 
Men også emner som klodens 
miljømæssige udfordringer og 
klimaforandringerne blev rundet 
i en spændende og interessant 
tale, inden Lykke Friis hastede 
videre til det næste Grundlovs-
møde.

Efter en kort pause, hvor 2 særde-
les talentfulde musikere fra Faxe 
kommunes musikskole under-
holdt os med aktuel popmusik, 
var det så først Peter Madsens 
og derefter Karsten Nonbos tur 
til at give os deres udlægning af 
Grundlovsdagens betydning for 
udviklingen af vores samfund, 
krydret med lidt reklame for de-
res virke i Folketinget

Karsten Nonbo understregede i 
sin tale vigtigheden af den kon-
sekvente opbakning, som vi alle 
hjemme i Danmark giver til de 
soldater, som sætter deres liv 
og førlighed på spil for at hjælpe 
andre mennesker i den globale 
kamp for frihed, ligesom han 
med stor glæde konstaterede, at 
det netop var blevet besluttet at 
oprette endnu et veteranhjem, 
centralt beliggende i Ringsted.
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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 
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Det bliver mere og mere tydeligt, 
at Socialdemokraternes og Fol-
kesocialisternes politik ikke for-
muleres ud fra en definition af, 
hvordan man vil udvikle samfun-
det, hvis det skulle lykkes dem 
at erobre magten ved næste fol-
ketingsvalg.

Gang på gang har man kunnet 
konstatere, at de 2 partier skif-
ter politik eller kommer med vidt 
forskellige synspunkter. Nu lyder 
så meldingen fra rød akse, at 
deres økonomiske politik stem-
mer fuldstændig overens med 
regeringens, og at den offentlige 
vækst højst må stige med 0,8% 
om året frem til 2020, dog først 
med virkning fra 2016. Nu er der 
pludselig ikke længere tale om 
“nedskæringsdagsorden” eller 
“velfærdsmassakre”, men an-
svarlig politik.

Tidligere har vi med forbavsel-
se kunnet konstatere lignende 
kursskifter, hvor de har tilpasset 
politikken til regeringens. Det 
bliver heldigvis tydeligt for alle, 
at der er afgørende forskel på 
Lars Løkke Rasmussens ledelse 
af samfundet og så den fam-
lende usikkerhed, som præger 
Helle og Villy. Hvor Lars Løkke 
Rasmussen tager ansvar og for-
tæller vælgerne præcis hvad der 
kommer til at ske, hvis han og 
den øvrige regering får fornyet 
mandatet ved valget, indretter 
Helle og Villy deres politik efter 
de seneste meningsmålinger og 
undlader behændigt at svare på 
konkrete spørgsmål. Det er selv-
følgelig også derfor, at de Ra-
dikale har taget konsekvensen 
og har indgået en aftale med 
regeringen om en ansvarlig øko-
nomisk politik for de kommende 
mange år.

Men det er jo god, gammel so-
cialdemokratisk skik at skifte 
standpunkt. Og mon ikke der 
skiftes standpunkt igen, når 
en rød regering i givet fald skal 
forhandle med fagforeningerne 
om de berømte 12 minutter? For 
hvornår er det lige, at det kan 
ske? Vi har hørt flere forskellige 
svar, svingende mellem 2012 og 
2015, men fælles for svarene har 
været, at først skal arbejdsløs-
heden væk. Så er man da også 
sikker på, at det - heller - ikke 
bliver til noget.

Så kære vælger – når du står i 
stemmeboksen, så spørg dig 
selv, om det er nok at virke rar 
og ikke svare på spørgsmål, og 
så spørg dig selv: Jamen, hvor 
kommer pengene fra?

Med venlig hilsen
Jørn Frydenlund

Hvad mon de så 
overtager næste gang?

Af Jørn Frydenlund

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 med-

lemmer, 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 

modtage nyhedsmails fremover, når vi har fået systemet til at fungere for hele vores medlemskreds.

Med venlig hilsen
Jørn Frydenlund - På vegne af bestyrelsen for Venstre i Næstved kommune
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Den 23. februar 2011 var vi 20 
personer samlet i Herlufmagle-
Hallen til den årlige generalfor-
samling. Vi fik rimelig hurtigt kla-
ret den organisatoriske del med 
beretning, regnskab og valg.  
Beretningen og fotos kan ses på 
www.naestved.venstre.dk.

Jan Elvang ønskede ikke genvalg 
til bestyrelsen af helbredsmæs-
sige grunde.  Stor tak til ham for 
hans store arbejde i Venstre Hol-
megaard, Venstre Susaa/Holme-
gaard og kommuneforeningens 
bestyrelser.

Der var genvalg til de øvrige, 
og bestyrelsen ser nu således 
ud: Formand Knud Kjærgaard, 
næstformand og sekretær Pia 
Belhaiba, medlem Kristian Ah-
rensbach, medlem Eli Larsen, 
medlem Phillip Banzon og kas-
serer Egon Jensen.

Efter selve generalforsamlingen 
var der meget aktuelle indlæg 
fra MF Karsten Nonbo, medlem 
af regionsrådet Kirsten Devan-
tier og medlem af byrådet Troels 
Larsen.  Efter indlæggene var der 
tid til en livlig debat.  Desværre 

er der ikke her plads til en ellers 
fortjent gennemgang af indlæg-
gene, men spændende var det.
Vi går et valg til Folketinget i 
møde, og efter meningsmålinger 
at dømme, skal skoene kridtes 
godt, hvis regeringsmagten skal 
beholdes.  Derfor vil vi i bestyrel-
sen i den kommende tid arbejde 
på at få gentegnet så mange 
medlemmer som muligt.  Nye 
medlemmer skal vi også gerne 
have, og jeg vil derfor bede hver 
eneste af jer om at bruge jeres 
netværk i denne sags tjeneste.  
Hvis hver af os finder bare et nyt 
medlem, er vi godt på vej.  Det 

er også mit store håb, vi kan få 
aktivitetsudvalget i kommunefor-
eningen rigtig godt i gang.  Vi må 
se at få lavet nogle aktiviteter, 
der kan friste medlemmerne.

Er der nogle med gode ideer, så 
kontakt undertegnede eller en 
anden fra bestyrelsen.  Tlf.nr. 
m.v. kan findes på hjemmesiden 
anført først i dette indlæg.

Mange venlige hilsener og godt 
valg til efteråret

KNUD KJÆRGAARD
Formand

Susaa/Holmegaard vælgerforening

Af  Knud Kjærgaard

Venstre i Fladså afviklede ordinær 
generalforsamling mandag den 
28. februar 2011 i Kornmagasinet 
i Tappernøje. Omkring 30 med-
lemmer var mødt frem til en god 
aften hvor det største problem 
var, at tiden næsten ikke rakte 
pga. stor lyst til debat, men det 
er jo bare et positivt problem.

Som dirigent valgtes formand 
for regionsbestyrelsen, Richard 
Petersen, som ledte os igennem 
generalforsamlingen med sikker 
hånd.

Formanden aflagde beretning, 
hvor en stor del af indholdet 
var lagt an på den landspoliti-
ske situation hvor det mere og 
mere tyder på en kommende 
valgkamp, hvor det overordnede 
tema bliver den økonomiske po-
litik med en rød plan som ikke er 
eksisterende og undsagt af fag-
bevægelsen kontra en blå plan 
som giver svar på fremtidens 
økonomiske udfordringer.

Regnskab og budget blev vedta-
get og der var endvidere genvalg 
til formanden for endnu et år.

Venstre i Fladså har gennem 
mange år haft en bestyrelse be-

stående af 29 medlemmer. Det 
har sin styrke når medlemmer 
skal gentegnes eller når med-
lemsbladet skal omdeles. Men vi 
må også sande, at der er udfor-
dringer med at finde nye med-
lemmer til bestyrelsen, så derfor 
er det besluttet i bestyrelsen at 
ændre vedtægterne næste år så 
bestyrelsen fremover kommer til 
at bestå af 19 medlemmer. 

Jeg vil gerne takke de afgåede 
medlemmer af bestyrelsen for 
deres virke gennem mange år.

Efter generalforsamlingen re-
degjorde formanden for kandi-
datbestyrelsen, Hans Bay, om 
hvordan Karsten Nonbo skal 
genvælges til folketinget og ef-
terfølgende orienterede netop 
Karsten om seneste nyt fra Fol-
keting og byråd.

Venstre i Fladså har gennem de 
sidste par år også oplevet en til-
bagegang i medlemstallet. Det 
skal 2011 gøre en ende på og vi 
igangsætter en indsats som skal 
vende udviklingen.

Alt i alt så går det godt i Venstre i 
Fladså og vi ser frem til et spæn-
dende år som med sikkerhed 
bringer et folketingsvalg hvor en 
af vælgerforeningens opgaver 
bliver at støtte op om kandidat-
bestyrelsens kampagne for at 
sende Karsten Nonbo tilbage til 
Christiansborg.

Niels True
Formand for Venstre i Fladså

Venstre i Fladså
Af  Niels True
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Regeringen har sammen med 
Socialdemokraterne, Dansk 
Folkeparti,Radikale Venstre og 
Liberal Aliance, indgået en toårig 
aftale om den samlede danske 
indsats i Afghanistian 2011-2012. 
Planen rummer perspektiver der 
rækker frem til 2014. Planen in-
debærer en omlægning af den 
militære indsats i retning af øget 
uddannelse og rådgivning af de 
afghanske sikkerhedsstyrker.

Planen indebærer desuden en 
markant øget politiindsats samt 
en styrkelse af den civile og ud-
viklingsmæssige indsats i lan-
det.

Afghanistian er et af verdens fat-
tigste lande, og der er stort be-
hov for et langsigtet udviklings-
mæssigt engagement. Derfor er 
regeringen og forligspartierne 
enige om, at Danmark i perioden 
2011- 2013 vil øge udviklingsbi-
standen til Afghanistian med 100 
mio kr. Midlerne hertil findes in-
den for de eksisterende rammer. 
Derved når den årlige bistand til 
Afghanistan op på omkring 500 
mio kr. Hvilket også omfatter 
indsatser via danske NGOer. Den 
danske bistand opfylder interna-
tionale målsætninger om, at over 
50 pct. af bistanden til Afghani-
stian ydes gennem nationale af-
ghanske programmer og budget-
ter.Kun på den måde sikres det , 
at afghanerne selv gradvis bliver 
i stand til at overtage ansvaret. 
Afghanistan bliver med stignin-
gen den næst-største modtager 
af dansk udviklingsbistand.

Den danske udviklingsbistands-
indsats vil fastholde fokus på 
statsopbygning, forbedring af 
levevilkår og uddannelse. Her-
udover vil Danmark øge fokus 
på kvinders rettigheder og rets-
statssektoren. Indsatsen vil også 
fokusere på at øge den afghan-
ske kapacitet til at håndtere til-
bageholdte og på korruptions-
bekæmpelse. Selvom der må 
arbejdes med større risikovillig-
hed i en skrøbelig stat som Af-
ghanistan, er det derfor vigtigt at 
sikre de bedst mulige resultater 
af den danske udviklingsbistand, 
som derfor vil blive evalueret i lø-
bet af 2011.

Det danske engagement med 
Afghanistan er langsigtet og 
stærkt. Også efter 2014 vil Dan-
mark sammen med NATO, EU og 
FN, fortsætte udviklingsindsat-

sen og støtten til stabilitet, fred 
og forsoning, samt en udvikling 
med respekt for grundlæggende 
menneske - og frihedsrettighe-
der.

I begyndelsen af 2012 vil Regerin-
gen afrapportere til Folketinget 
om indsatsen i 2011. Forligskred-
sen mødes igen på det tidspunkt 
med henblik på at diskutere sta-
tus for gennemførelsen af den 2 
årige danske Helman- plan.
Alt i alt en plan der på sigt vil sik-
re demokrati, og frihed for den 
enkelte afghaner.

Venlig hilsen
Henrik Nielsen

Medlem af Udenrigs og 
sikkerhedspolitisk netværk.

Kometvej 26 B
4700 Næstved

Aftale om den danske 
indsats i Afghanistian: 

Helman planen 2011-2012
Bestyrelsen har haft et par mø-
der ellers er det pr. tlf. vi har haft 
kontakt.

For at være lidt aktiv har der 
den 9-2  været arrangeret rund-
visning på Ckristiansborg /v 
Karsten Nonbo.

Vi var 16 personer der selv sør-
gede for at komme til Køben-
havn. Vi havde aftalt at mødes 
kl. 16 og kl. 19 var der bestilt 
aftensmad på RIO-BRAVO, I hu-
sker forliget i 1983, hvor Poul 
Schluter og Helge Dohrmann 
lavede finansforlig, vi fik alt det 
flæsk vi kunne spise.

I 2010 havde foreningen 38 
medlemmer og i dag 41670 
medlemmer i Næstved kom-
muneforening, nu er vi 563, 
et tab på 107, det må vi gøre 
noget ved der har været talt 
om sammenlægning til en for-
ening, men så tror jeg vi taber 
endnu flere

Sidste bestyrelsesmøde i Her-
lufmagle, vi har ca. et møde 

om måneden, untaget som-
mermånederne, var Richard 
Pedersen formand for venstre 
i region sjælland. Han var me-
get glad for at Karen Ellemann 
var kommet til fornuft, angå-
ende vandramme-derektivet 
på udledning af  19.000 tons 
kvælstof i havmiljøet,det skal 
så foregå som i Holland og 
Tyskland, 9000  tons kvælstof 
i 2015 og uderligere 10.000 i 
2027 ifølge landbrug og fø-
devareberegninger kunne det 
koste over 12.000 arbejds-
pladser hvis ikke de nye miljø-
krav blev udskudt.

Sygehus og sundheds-arbejds-
pladser i Næstved, jeg vil sige 
at Kirsten Devantier gør et 
stort arbejde i regionen.

Som jeg hører det er det gået 
lidt sogneråds-politik i det, 
der er ikke enighed omkring 
sygehus-strukturen. Kæn-
tringsulykken på Præstøfjord 
må tale for sig selv – det fun-
gerede bare.

Væk med efterlønnen siger 
Lars Løkke, ifølge ældresagen 
er personer over 60 år som er 
blevet på arbejds-markedet er 
stigende, hvis det forsætter 
bliver efterlønnen måske over-
flødig af sig selv.

Venstre kunne ikke gå ind for 
budgetforlig, da det indebar at 
der skulle lukkes 9 skoler og 
en af dem var Grønbroskolen, 
dog skulle Grønbro og Fugle-
bjerg skole have samme leder.
Der er ikke noget alternativ 
til venstre, og især er det vig-
tigt at få valgt personer ind 
der har tilknytnings-forhold 
til landbruget. 6. okt. sagde 
Mette Gjersskov S. miljøordfø-
rer: vi vil gerne sende planer 
ud om 30 tons kvælstof, når 
man så samtidig ved at rød 
blok ønsker at rulle jordskat-
terne tilbage, så er valget ikke 
så svært.

Nyt fra Bestyrelsen

Af  Ole RasmussenAf  Henrik Nielsen

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”
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


