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Formanden har ordet:
GoDDAG

Du sidder nu med MIT første 
medlemsblad i hænderne…! Det 
er første gang jeg er ansvars-
havende og bladudgiver. Jeg har 
sagt ja til denne opgave, fordi jeg 
brænder for det, har lyst og har 
glædet mig. 

For mange af jer er jeg et nyt an-
sigt, men kort fortalt er jeg født 
i Gentofte, gift med en pige fra 
Næstved og derfor en ægte første 
generation Næstveder.  I Gentof-
te var jeg medlem af bestyrelsen 
og formand for erhvervsudvalget 
i Venstre. Jeg har boet i  Århus i 
1 år og 2 år i Bruxelles, hvor jeg 
(også) var medlem af Venstre – 
ja, Venstre findes også uden for 
Danmark.

Jeg syntes, at Næstved er et 
meget spændende sted. Her er 
mange af de bedste forhold i 
Danmark, flere klart bedre end i 
Bruxelles, Århus og Gentofte. Her 
er masser af frisk luft, betagen-
de natur, 2 lystbådehavne, flere 
gode strande og golfbaner, samt 
landes største og ældste kostsko-
le, landes største gymnasium og 
meget mere. Jeg kan godt undre 
mig over, hvorfor Næstved så ikke 
længere er blandt de rigeste kom-
muner i Danmark, og blandt en af 
de rigeste regioner i Europa.

Tænk engang, Grundtvig sad og 
skrev salmer i Venligheden på 
Rønnebæksholm, der var garder-
husarer og en kæmpe kaserne 
her i byen, og Nordisk Ventilator 
(Novenco) med 2500 ansatte var 
en stor lokal arbejdsplads. I dag 
er meget desværre blot en skyg-
ge af fordoms pragt. Kasernen 
er nedlagt, gardehusarerne væk 

og Novenco ikke det, det var en-
gang. Og Grundtvig? Ja – hans 
salmer synger vi da stadig.

Middelalderbyen i Næstved er 
unik, fordi den aldrig er brændt 
ned som i København. Både Gen-
tofte og København ville hellere 
end gerne have tilsvarende gamle 
bygninger i deres område. Nogle 
få tilsvarende findes i Århus i Den 
Gamle By, men mange af disse er 
”importerede” – Næstved kan selv.

Engang var Ribe, Odense, Næst-
ved, Roskilde, København og 
Malmø lige store byer, alle med 
ca. 8.000 indbyggere.

HVad HaVde de til FælleS? 
Jo, de ligger alle ved havet, og 
havet var dengang, hvad 
motorvej, jernbane og 
lufthavn er i dag. Heri 
ligger også svaret på, 
hvorfor Næstved ikke 
længere skinner, som 
det guldæble byen en-
gang var og burde være 
i dag, nemlig hovedsta-
den på Sydsjælland. For 
vi har stadig beliggen-
heden ved havet, men 
vi mangler tidssvarende 
togforbindelser, motor-
veje og måske ligefrem 
en lufthavn. Der har ikke 

været investeret mange kroner el-
ler tænkt store tanker for infra-
strukturen i Næstved Kommune i 
de 27 år jeg er kommet her. Det 
er, som om man har tænkt ”Hvor-
for skulle vi dog det, vi har jo hav-
nen og folk kommer til os”. Den-
ne selvforståelse mener jeg, har 
sat byen totalt i stå. Nu må der 
blæse nye vinde. Mere end 90 års 
socialdemokratisk styre bør nu 
slutte.  2013 er valgår og det skal 
blive det år, hvor Næstved kaster 
åget af sig og bliver genrejst som 
en fugl Fønix. Alle bidrag, alle ar-
bejdsindsatser, bliver nødvendige, 
for at denne vision skal lykkes. 

Vi har brug for dit bidrag til at 
Næstved bliver genfødt og atter 
indtager sin position som ho-
vedstaden på Sydsjælland, som 
en af de vigtigste byer i region 
Øresund og som et af de bedste 
steder at bo i Europa.

Jeg glæder mig til at komme i 
gang og håber at rigtig mange vil 
støtte op og være med - for kun 
sammen er vi stærke! Sammen 
kan vi skabe resultater! Sammen 
kan vi genrejse Næstved Kom-
mune! Godt nytår!

Af Ben Oliver Sancoeur
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Nyt ungdomspsykiatrisk sen-
geafsnit - Sygehusforbedrin-
ger for flere patientgrupper 

At vedholdenhed og gentagelse 
kan være trættende erkender 
jeg, men det nytter altså også.

Der er ikke et forretningsud-
valgsmøde i Region Sjælland, 
hvor jeg ikke har peget på de 
ringe vilkår for skadestuearbej-
det ved Næstved Sygehus, og 
nu kan det socialdemokratisk le-
dede flertal også se, at vilkårene 
for borgerne i Sydsjælland har 
krav på forbedringer.

Næstved og Roskilde Sygehuse 
er i konsekvens af dette blevet 
skrevet ind i det nye budget for 
det kommende år med bevillinger 
på hver 4 mio. til øget lægebetje-
ning for skadestuepatienter.

I praksis betyder det, at der til-
knyttes ekstra læge-ressourcer 
i døgnets travleste timer, dv.s. i 
tidsrummet fra kl. 12 til 22 hvor 
erfaringerne viser, at henvendel-
serne er flest.

I det hele taget har Venstre haft 
en markant indflydelse på det 
kommende års budget. Forhand-
lingerne har været præget af vo-
res initiativer og udnyttelse af de 
samarbejdsmuligheder, der har 
været indenfor de økonomiske 
rammer, der har været stukket 
ud . Bl.a patientbusser fra Næst-
ved over Slagelse til Odense Uni-
versitetshospital har været et 
yderligere transporttilbud.

Derudover vil vi drage erfaring 
med udnyttelse af OPP ( Offent-
lig Privat Samarbejde) hvor vi i 

2013 lægger ud med det hidtil 
største OPP omkring udvidelsen 
af strålebehandling på Næstved 
Sygehus, hvor vi øger driften fra 
tre til fem strålekanoner.

Det er med stor glæde, at jeg kan 
konstatere, at linjen om mere 
sundhed for de samme penge 
har kunnet rummes i budgettet 
og fortsat være grundlag for re-
gionens fremtidige drift.

På det psykiatriske område er 
det med stor tilfredshed, at jeg 
kan se linjerne for et voksende 
og engageret samarbejde mel-
lem region og kommuner. Vi har 
således fået afsat 30 mio. kr. til 
indførelse af ”det sammenhæn-
gende sundhedsvæsen”. Et be-
løb der medvirker til at fremme 
forebyggelse efter en plan om-
fattende psykiatri, forebyggelse 
af uhensigtsmæssige indlæggel-

ser, patientpleje og samarbejde 
på tværs af sundhedssektorer-
ne. Bl.a. nedbringelsen af tvang 
i psykiatrien mest mulig. Re-
gionens målrettede indsats for 
effektiviseringer står og falder 
med, at et engageret personale 
allerede har vist, at man kan løf-
te nye opgaver og forpligtelser. 
Det er et af kernepunkterne  for 
det regionale sundhedsvæsens 
forbedringer og udvikling, at 
dette kan fastholdes. 

Netop indvielsen af nyt børne-
ungdomspsykiatrisk afdeling  er 
et godt eksempel herpå. Her lig-
ger det mange tanker og forsk-
ning bag, for at få det bedst mu-
lige tilbud til de mest syge børn 
og unge. Samtidig er der sket en 
opnormering af den ambulante 
behandling, hvorved vi i Region 
Sjælland har fået nedbragt vente-
tiden til det absolutte minimum. 

Forbedret skadestue - 
nyt kræft-samarbejde

Af  Kirsten Devantier, medlem af forretningsudvalget og formand for  Psykiatriudvalget

Formand for Psykiatriudvalget Kirsten Devantier (th) modtager sundheds- og
forebyggelsesminister Astrid Krag i de nye omgivelser i Roskilde.
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Venstres gruppe i Byrådet må li-
gesom Venstre i Folketinget, ar-
gumentere for sine synspunkter, 
og forsøge at overbevise fler-
tallet om fornuften i vore syns-
punkter.

Når der i de fleste sager fornem-
mes enighed i beslutningerne, er 
det ikke fordi Venstre bøjer af, 
men fordi der i flertalsgruppen 
– S og SF – er lydhørhed for de 
forslag og synspunkter som Ven-
stre kommer med i de politiske 
udvalg.
 
Det ville være lettere at profilere 
vore synspunkter og vores poli-
tik, hvis vi blev afvist, men resul-
tatet ville blive et andet. Vi har 
valgt at bruge vores indflydelse 
på at skabe resultater til gavn 
for kommunens borgere. Det er 
stadig den, der sætter dagsorde-
nen, der har størst indflydelse på 
beslutningerne, derfor er målet, 
at når KV13 er gennemført, så har 
borgmesteren stadig samme for-
navn som nu, men stavemåden 
og efternavnet er anderledes.

Ingen tvivl - målet er et flertal 
med Karsten Nonbo i spidsen.

Venstre indgik forlig om budget 
2013, et forlig som kun Radikale 
Venstre valgte at stå udenfor.

I forhold til administrationens og 
dermed borgmesterens forslag 
indsendte Venstre en række æn-
dringsforslag, ændringsforslag 
som stort set alle blev indarbej-
det i det endelige budget.

Problemet i Næstved Kommune 
har hele tiden været, at der har 
været alt for lidt fokus på over-

holdelse af de vedtagne budget-
ter, så uanset hvor ofte borgme-
steren ved budgetvedtagelserne 
har omtalt budgetterne som ro-
buste og fremtidssikrede, så har 
resultatet hvert år været budge-
toverskridelser på 80 – 100 mio. 
I det vedtagne forlig er der ind-
arbejdet en meget stram økono-
mistyring, som bl. a. indebærer, 
at der ikke kan søges tillægsbe-
villinger.

Det er ikke mindst på Handicap-
området og Arbejdsmarkedsom-
rådet der har været store bud-
getoverskridelser, derfor blev 
handicapområdet - på forslag fra 
Venstre - tilført 10 mio, og sam-
tidig blev Arbejdsmarkedsområ-
det, også på initiativ fra Venstre, 
pålagt at gennemføre straks-ak-
tivering af såvel nye som nuvæ-
rende kontanthjælpsmodtagere.

Målet med aktiveringen er at 
kontanthjælpsmodtageren sta-
dig forbinder arbejde og løn med 
hinanden. Samtidig sikrer ord-
ningen, at kommunen får noget 
for de midler der udbetales til 
kontanthjælpsmodtageren, og 
at kommunen kan leve op til sta-
tens betingelser for refusion af 
udgiften.

Straks-aktiveringen har efterføl-
gende været genstand for en del 
omtale og uenighed med LO.

For venstre er der ingen tvivl om, 
at den vedtagne ordning er for-
nuftig for alle.

Venstre har haft stor indflydelse 
i forbindelse med dannelse af 
”Næstved Erhverv A/S”, som får 
til huse i den nedlagte brandsta-

tion i Teatergade. Målet er, at 
den fremtidige erhvervsservice 
skal forbedres både kvalitets-
mæssigt og tidsmæssigt. Der er 
i bestyrelsen for Næstved Er-
hverv A/S, som består af aktive 
erhvervsfolk og to byrådsmed-
lemmer, stor aktivitet og vilje til, 
at den nye ordning bliver en suc-
ces.
Ligeledes har Venstre haft stor 
indflydelse i forbindelse med 
dannelse af den ny organisation 
omkring turistarbejdet i kom-
munen. Også her ses nye mulig-
heder for at øge interessen for 
Næstved Kommune som turist-
område. I forbindelse med den 
ny organisation flytter Turistbu-
reauet fra Det Gule Pakhus til ny-
indrettede lokaler i den tidligere 
Kirkepladsens Skole, hvor også 
Næstved Museum får adresse.

Alt i alt har 2012 været et år, 
hvor Venstre har haft en god ind-
flydelse på kommunens politik, 
men 2013 bliver året med den 
helt store opgave, nemlig at få 
overbevist kommunens borgere 
om, at skal Næstved Kommune 
udvikle sig positivt, så er der 
brug for en ændret sammensæt-
ning af byrådet. Det kan ske 19. 
november 2013, men det kræver, 
at alle der deler denne opfattel-
se, gør en aktiv indsats.

Venstre har i andre kommuner 
vist at liberale holdninger skaber 
udvikling. Det har Næstved i høj 
grad brug for - derfor lad 2013 
blive et forandringens år.

Sluttelig vil jeg ønske alle en 
glædelig jul og et godt nytår.

Sådan gik 2012 for Venstre 
i Næstved Byråd
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Af  Hans R. Hansen
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Der har været skrevet og vist 
mange tv indslag om landsmødet. 
Du kan også på www.venstre.dk 
se mange billeder og taler. Derfor 
vil jeg skrive om mine oplevelser 
ved dette mit 5. landsmøde.

Som altid foregår Landsmødet 
enten i Herning eller Odense og 
det var i Herning denne gang. Vi 
deltog 9 medlemmer fra Venstre i 
Næstved Kommune. Vi er 4 i Lani 
Bannachs bil, det er udover Lani, 
Ole Rasmussen fra Fuglebjerg, 
Sebastian Mylsted-Schenstrøm 
fra VU og undertegnede. 

Turen starter kl. 6.00 fra Næst-
ved ad landevejen til Slagelse og 
så videre af motorvej. Ja, motor-
vej helt ind i Herning, vi kan lære 
noget der! Ankomst kl. 9 i god tid 
til at få et godt bord, med udsigt 
over hele salen.

Salen summer af liv, her er 
mange friske Venstre vikinger, 
man kan tydeligt mærke, at dette 
er den store dag for mere end 
1300 medlemmer af Venstre. 
Nogle mennesker skal til Mekka 
en gang i deres liv, jeg vil opfor-
dre alle Venstre medlemmer til 

een gang i deres liv at opleve et 
Venstre Landsmøde, det er noget 
helt særligt. Der er adgang for 
alle Venstre medlemmer, se i øv-
rigt senere.

Vi sidder tilfældigvis lige foran 
TV2’s åbne studie, så i pauserne 
har vi første parket til alle inter-
views der bliver lavet.

I en af pauserne møder jeg min 
fysiklærer fra folkeskolen – det er 
et ”par år” siden jeg sidst har set 
ham. Ind i mellem får jeg snakket 
med andre Venstre folk fra min 
forrige Venstre bestyrelse. Der 
er flere der ikke bor der i dag, 
så dette er en god lejlighed til at 
møde og genopfriske gamle Ven-
stre venskaber.

Efter en masse spændende, 
men også ”lidt” for politisk kor-
rekte taler, er det blevet tid til 
at drage til vores overnatnings-
sted og klæde om til aftenfesten. 
Denne traditionsrige fest er no-
get helt særligt, med mere end 
900 deltagere til middag og dans 
– der er virkelig fest!  Her kan 
man så opleve bl.a. Søren Pind og 
Bertel Haarder med egne sange 

og historier. Det er vigtigt her at 
pointere, at deltagerne selv beta-
ler for festen, vi rutter ikke med 
jeres penge til fadbamser eller 
andet sjov.

I år var der også rigtig gang i 
trafikken i korridorerne, et ”mis-
sil” ville slå ned søndag morgen 
i Berlingske Tidende, i form af en 
artikel af bl.a. Jens Rohde. Jens 
skulle næste dag have været valgt 
som Venstres EU-spidskandidat – 
nå ja - det bliver han nok en an-
den god gang ;-).

Festen og dansen varer så læn-
ge man orker, men rigtige Ven-
stre-folk ved godt at der også en 
dag i morgen. Så med lidt ”kick-
Start” i form af kaffe, så er salen 
fuld igen om søndagen.

Søndag er det så tid til en 
del afstemninger om vedtægter 
(gab, men det er vigtigt for at få 
hele dette fine netværk af over 
40.000 medlemmer til at virke) 
og en række gode taler af tidli-
gere formænd, Uffe Ellemann, 
Anders Fog Rasmussen – ja, Hen-
ning Christoffersen var der også, 
denne gang!

Venstres landsmøde 
den 17-18. november 2012

Af Ben Oliver Sancoeur
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Ravnstrupvej 1 · 4160 Herlufmagle
Telefon 55 50 00 05

www.herlufmagle-hallen.dk

Herlufmagle-Hallens cafeteria

Søndag er også dagen, hvor alle 
kan få ordet og jeg skulle hilse 
og sige, at det er mindre politisk 
korrekt, når vi medlemmer går på 
talerstolen...!

Landsmødet afsluttes ca. kl. 
13, således at alle kan nå hjem til 
søndagsmiddagen.

Landsmødet er åbent for alle, 
der er medlem af Venstre. Du 
skal bare melde dig til i august 
hos formand Ben Sancoeur på re-
daktion.naestved.venstre@gmail.
com. Det næste Landsmøde vil 
finde sted i Odense d.  5-6. okto-
ber 2013 og året efter i Herning 
d. 4-5. oktober 2014. Så der er 
tid til at spare op – og glæde sig!

Hør DiNe 
lokalpolitikere!

den politiske time på 
Næstved lokal Radio:

lørdag kl. 15 - 16
Søndag kl. 13 - 14
tirsdag kl. 10 - 11
torsdag kl. 16 - 17

Se radio-oversigt på: 
www.naestved.name
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Stenbæk i spidsen: Venstre vil 
vinde regionsvalget i 2013

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

Med Jens Stenbæk som eneste 
kandidat til pladsen som spids-
kandidat ved det kommende re-
gionsvalg næste år i november, 
var det en enkel sag at afvikle 
opstillingsmødet i Herlufmagle-
hallen onsdag den 14. november. 
Stenbæk var indstillet til regi-
onsbestyrelsen som kandidat af 
kommuneforeningen i sin hjem-
kommune Holbæk.

Fra forsamlingen underbygge-
de tre personlige, politiske anbe-
falinger deres til at  understrege 
opbakningen til Jens Stenbæk: 
Forretningsudvalgsmedlem og 
udvalgsformand Kirsten Devan-
tier, Næstved, borgmester Niels 
Hörup, Solrød og tidl. regions-
borgmester Kr. Ebbensgaard.

Det betyder, at Jens Stenbæk, 
der ved valget i 2009 sikrede 
sig tæt ved 20.000 stemmer, er 
blevet betroet opgaven sammen 
med Venstres øvrige kandidater 
at fravriste den nuværende re-
gionsformand, Steen Bach Niel-
sen, posten som leder af Region 
Sjælland. De 20.000 stemmer 
til Jens Stenbæk var  tæt på det 
dobbelte af Steen Bach Nielsens 
10.000 stemmer.

Jens Stenbæk takkede for val-
get og tilliden til sin person, idet 
han lovede at Venstre med ham 
og hans politiske hold ville gå 
seriøst og energisk til opgaven 
som udfordrer af det nuværende 
S-SF-DF styre i regionen. Han 
understregede, at målsætningen 
er en valgsejr og fortsættelse af 
de Venstre-initiativer han kunne 
glæde sig over, at gruppen havde 
markeret sig med og fået støtte 
til i indeværende periode.

-Det er ikke udtryk for doven-
skab eller mangel på ideer for 
fremtiden, at vi ikke har opda-

teret Venstres hjemmeside hvad 
angår målsætninger og politiske 
initiativer. Det vi skrev for fire 
år siden arbejder vi stadig for – 
og får gennemført. Vores politik 
holder stadigvæk hvad vi lovede. 
Derfor har vi ikke pillet ved den 
del af vores kommunikation, 
sagde Jens Stenbæk.

Jeg konstaterer, at socialde-
mokraterne på deres hjemme-
side har strøget alt om, hvad de 
gik til valg på i 2009. Bl.a. at S 
ønskede en uændret sygehus-
plan. Det mål stod på partiets 
hjemmeside præcis til valgnat-
ten, da man pludselig skiftede 
mening med udsigt til at kunne 
gribe magten. I dag står der intet 
om, hvad man gik til valg på.

-Til gengæld skal jeg ikke und-
lade at rose Steen Bach Nielsen 
(S) for hans vilje til samarbejde 
og gennemførelse af betyd-
ningsfulde dele af Venstres og 
de øvrige borgerlige partiers for-

slag og ideer i forbindelse med 
budgettet for 2013. 

 Det skal man i hvert fald ikke 
brokke sig over, som han tørt 
fastslog.

Efter Jens Stenbæks faktuelle 
resultat- og politik-analyse for 
den indeværende valgperiodes 
forløb fortsatte en af Venstres 
markante profiler, tidl. udvik-
lingsminister Søren Pind i tre 
kvarters foredrag en personlig 
analyse og menings-tilkendegi-
velse om de krav og udfordringer 
befolkningen og partiet Venstres 
vælgere er stillet overfor. Forår-
saget af globaliseringen og de 
uafvendelige samfundsændrin-
ger vi må leve med som et vilkår 
i vores private liv og det offentli-
ges politiske handlemønstre.  

Kr. Ebbensgaard, Kirsten Devantier og Jens Stenbæk. 
– Region Sjælland skal ledes og inspireres af Venstre.
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Nye opgaver til den kommu-
nale sygeplejerske kan meget 
vel snart se dagens lys - også i 
Næstved Kommune. Sundheds- 
og sygeplejen er udfordret i for-
hold til det stigende antal kroni-
kere. Sundheds- og sygeplejen 
må følge behovet for udviklingen 
af det såkaldte nære sundheds-
væsen i vores kommune. 

Flere borgere/patienter skal 
behandles i eget hjem, også bor-
gere med kroniske sygdomme, fx 
patienter der har fået diagnosen 
KOL. Fremover skal patienten 
kunne sidde hjemme i dagligstu-
en og kommunikere med sund-

hedspersonalet via internettet 
og de telemedicinske løsninger. 
Udfordringen for patienten/bor-
geren er, at vedkommende selv 
skal kunne gennemføre målinger 
af puls, temperatur og kunne af-
læse værdien af iltoptagelsen af 
lungefunktionen.  

At sidde derhjemme og kom-
munikere med sundhedsperso-
nale via internet og øvrige te-
lemedicinske løsninger skal ses 
som en del af fremtidens elek-
troniske hjemmehospital i Næst-
ved Kommune. Lyngby-Taarbæk 
kommune er allerede aktører i et 
sådant projekt.

Et paradigmeskifte i fremti-
dens sundhedsvæsen er ved at 
tage form. Vi skal ikke længere 
betragte borgere med kroniske 
sygdomme som patienter, men i 
stedet opfatte dem som aktører 
i eget liv, med ansvaret og kom-
petencen til at håndtere deres 
kroniske sygdom. Den teleme-
dicinske overvågning skal være 
med til at understøtte dette pa-
radigmeskifte, og kan meget vel 
blive fremtiden også for Næst-
veds lungesyge borgere, bl.a. 
fordi vores sundhedssystem til 
stadighed er udfordret på såvel 
økonomi som demografi. 

Hjemmehospital i dagligstuen

Charlotte Mathiesen, medlem af Sundhedsudvalget

Oktober 2012 var hele byen invi-
teret til at deltage i Fodsporets 1 
-års fødselsdag. En rigtig famili-
etur, hvor der var anledning til at 
fejre projekt Fodsporet. Projekt 
Fodsporet er historien om et 
projekt, der har skabt sammen-
hæng mellem vores lokalsam-
fund,  og hvor muligheden for 
miljørigtig pendling eksisterer. 

1-års dagen blev fejret, først 
med afgang fra Herlufsholm 
Idrætscenter, hvor alle fik ud-
leveret ’Mærk Næstved’ cykel-
veste, og så var det ellers der-
udaf. I Hyllinge var der frokost, 
og samtidig kunne vi fornøje os 
med naturvejlederens fortæl-
ling om Fodsporet. Efter pan-
dekage–stegning, indtagelse af 
kildevand og frugt, samt Tip en 
13’er, var det videre mod Hårslev 
Efterskole, hvor vi mødtes med 
borgere og politikere fra Slagel-
se Kommune. 

En munter dyst på paratviden 
omkring Fodsporet blev afviklet, 
og Næstved-holdet måtte trøste 
sig med en sekundær placering.  

Se - det var en rigtig fødsels-
dag i Lokaldemokratiets navn. 

Med venlig hilsen
Charlotte Mathiesen, medlem af 

Lokaldemokratiudvalget

Nærdemokratiet 
taber Luft

Dugfriske undersøgelser fra 
KL af danskernes politiske til-
fredshed og deltagelse peger i 
én retning: Lokaldemokratiets 
stille død. 

Er vi selv med til at spille fallit 
i forhold til disse friske under-
søgelser? Ja hvis man henleder 
opmærksomheden til dagsorden 
for klima- og lokaldemokrati-
udvalget, så må politikerne selv 
være med til at sætte den politi-
ske dagsorden.

Emner som lokaldemokrati, 
borgerinddragelse, landdistrikt, 
klima og agenda 21, skovrejs-
ning, Grøn Plan og kommunikati-
onspolitik er overskrifter i Lokal-
demokratiudvalgets agenda.

Men er disse emner ikke nær-
værende og betydningsfulde nok 
for borgerne? For politikerne? Ja 
skal man se på den falliterklæ-
ring som der ligger i dagsordens-
punktet nr. 114,- så er det helt 
tydeligt, at nærdemokratiet ta-
ber luft.  

Charlotte Mathiesen

fodsporet fyldte 1 år!
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I løbet af efteråret har jeg des-
værre måttet erkende, at døgnet 
ikke rummede timer nok til, at 
jeg både kunne passe mit ar-
bejde i min virksomhed og som 
formand for Venstre i Næstved 
Kommune. Begge dele skal pas-
ses ordentligt, og jeg kunne ikke 
”få enderne til at nå sammen”. 

Jeg måtte derfor meddele be-
styrelsen i begyndelsen af okto-
ber måned, at jeg måtte trække 
mig som formand. 

Heldigvis lykkedes det relativt 
hurtigt at finde en løsning, så be-
styrelsen kunne indstille til vores 
ekstraordinære generalforsam-
ling den 20. november 2012, at 
Ben Sancoeur skulle vælges som 
ny formand. 

Da Ben allerede har deltaget i 
arbejdet i bestyrelsen i nogle år, 
har vi med denne løsning både 
sikret kontinuiteten i arbejdet, og 
valgt en formand, som endvidere 
har mange års erfaring fra besty-
relsesarbejde i Venstre i Gentofte. 

Og netop kontinuiteten i ar-
bejdet har været vigtigt for os 
alle i bestyrelsen, nu hvor der 
er mindre end 1 år til det næste 
kommunalvalg og regionalvalg. 
Og selv om jeg nu ikke længere 
er formand eller en del af be-
styrelsen, så skal ingen være i 
tvivl om, at jeg fortsat vil yde alt, 
hvad jeg kan, i vores fælles mis-
sion – at få  valgt Karsten Nonbo 
som Næstved kommunes nye 
borgmester fra 1. januar 2014. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden 
her til at sige tak til alle de med-
lemmer, byrådsmedlemmer og 
bestyrelsesmedlemmer, som jeg 
har haft et fremragende samar-
bejde med, siden jeg blev valgt 
som formand for knap 4 år si-
den. 

Det har været spændende, 
berigende, udviklende, udfor-
drende – og jeg har nydt det 
meste af det, det meste af tiden. 

Med venlig hilsen
Jørn Frydenlund 

Tidligere formand for Venstre i 
Næstved Kommune 

Kære medlem, kære læser

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

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

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

Torvet 1, 4250 Fuglebjerg
Telefon 5545 3047

www.fuglebjergkro.dk

Fuglebjerg Kro

Af Jørn Frydenlund

Tak Jørn!
Jørn, du har gennem de sidste 4 år været først 
formand for Vælgerforeningen i Næstved og der-
efter formand for Kommuneforeningen. Du har 
løftet begge opgaver med bravour. 

Hver gang jeg har deltaget i møder med dig, 
vidste jeg, at der var styr på tingene.  

Jørn, du skal have en stor tak for den fantasti-
ske indsats du har gjort for Venstre og Næstved. 

Jeg har haft fornøjelsen af at kæmpe sammen 
med dig, både for Margretheskolen og Super-
sygehuset. Vi har deltaget i gadekampagner og 
generalforsamlinger. Vi har været til landsmøde 
sammen.  Jørn, du bliver savnet og du skal vide, 
at du altid er velkommen i den næste kamp – 
hvad den end måtte være! Må vindene være med 
dig i dit fremtidige virke!

Ben Sancoeur
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I Næstved Kommune har vi nu 
fået del i de penge, som staten 
via Cyklistpuljen uddeler hvert år. 

Det er jo et gammelt ønske 
i vores område, at der skulle 
etableres en cykelsti mellem 
Fuglebjerg og Bisserup, så man 
kunne sende de større børn på 
cykel til stranden, uden frygt for 
at de skulle blive kørt ned. 

Nu har vi fået taget hul på cy-
kelstien mellem Sandved og Fug-
lebjerg. Der skulle bruges ca. 12. 
mill. kr. -  Vi fik de 7.mill. – det er 
desværre ikke nok til hele vejen 

i denne omgang, men vi kan an-
lægge Sandved – Flemstofte og 
så søge igen om det sidste styk-
ke. Der er håb om, at vi kan få 
del i puljen, når vi er begyndt at 
lave det første stykke. Så på med 
arbejdshandskerne!

Det er også glædeligt, at sta-
ten går i gang med den cykelsti 
vi mangler på Næstved – Slagel-
se-vejen, mellem Harrested og 
Hindholmvej, som er meget tra-
fikeret. Her er der desværre hel-
ler ikke penge nok til hele stræk-
ningen, men der bliver etableret 

Havnskovvej – Førslevvej samt 
en svingbane ved Førslevvej, 
hvilket også vil hjælpe afgørende 
på trafiksikkerheden.Det er ikke 
så længe siden at en bus overså 
en bil, der skulle dreje til venstre. 
I denne omgang skete der hel-
digvis kun materiel skade – men 
hvad kunne der ikke ske næste 
gang? Derfor en glædelig udvik-
ling med de nye anlæg. 

Alt i alt nogle gode tiltag her i 
området, som vi Venstrefolk har 
en stor aktie i.

Det var en meget stor oplevelse, 
at vi i Næstved fik besøg af Kon-
geskibet med Hendes Kongelige 
Højhed, Dronning Margrethe og 
Prins Henrik. Det blev en stor 
dag lige fra morgenstunden, 
med mange mennesker på kajen 
i Karrebæksminde og på Næst-
ved havn, hvor den røde løber 
var rullet ud for at modtage de 
kongelige gæster.

Derfra gik turen over Aksel-
torv til Teatergade, hvor næsten 
alle byrådsmedlemmerne var 
klar til at tage imod i byrådssa-
len. Der blev budt velkommen 
af borgmesteren og alle hilste 
på Dronning Margrethe og Prins 
Henrik – personligt fik jeg en lille 
snak med dem og syntes det var 
en stor oplevelse.

Derfra skulle de kongelige 
gæster ud på forskellige besøg i 
Næstved og omegn. Borgmeste-
ren fik senere  megen ros for det 
flotte arrangement, der var til-
rettelagt ved Majestætens besøg 
i Næstved.

Højdepunktet kom dog om 
aftenen, hvor vi var inviteret til 
taffel på Kongeskibet. Et utroligt 
flot skib, som jeg en gang har set 
skilt ad på Orlogsværftet inde på 
Holmen, da jeg aftjente min vær-
nepligt i søværnet. Det var sjovt 
denne gang at være om bord og 
se hvor flot skibet stadig er. 

Vores regentpar skal have ros 
for et udsøgt taffel. En dejlig af-
ten. De er dejlige mennesker, 
som er fantastiske repræsentan-
ter for Kongehuset og Danmark. 
Det var en oplevelse for livet.

Otto Poulsen og frue

Næstved er nu en del af 
cyklistpuljens modtagere!

Royalt besøg d. 4. september 2012

Af  Otto Poulsen
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Nu er det endelig slut med tvun-
gen venteliste til børnehaven -  
noget Venstre i flere år har kæm-
pet for at afskaffe - og nu sker 
det!

I Næstved kommune havde 
man den, ret ulogiske, regel, at 
tilflyttere til kommunen skulle 
have en slags karenstid på mindst 
2 måneder for at få plads i en 
daginstitution (børnehave/vug-

gestue/dagpleje) til deres børn. 
Også selvom der rent faktisk var 
plads i den ønskede institution.

Oprindeligt blev denne ”regel” 
indført i ”de gode tider” med stor 
tilflytning, men allerede dengang 
påpegede Venstre det helt ulo-
giske i, at man kunstigt skulle 
vente på en plads. Især tilflyt-
tere blev ramt dobbelt så hårdt 
af denne begrænsning, eftersom 

de to forældre typisk ikke havde 
bedsteforældre ”i baghånden” til 
at passe børnene de første må-
neder.

Nu afskaffes reglen omsider, 
så forældre, der vil bo i Næst-
ved Kommune, får nu også insti-
tutionsplads til barnet med det 
samme.

alt andet er da også bare 
dårlig service!

Når Næstved Kommune i år indvier den nye Er-
hvervsservice-butik, får alle virksomheder hurtige-
re og lettere adgang til kommunen. Der bliver ud-
videt åbningstid og en fast stab af sagsbehandlere 
som skal sikre, at der gives hurtigt svar og at alle 
sager ekspederes. Formålet er at give erhvervsli-
vet en bedre service. Næstved skal nemlig leve af, 
at virksomheder skaber jobs og det må ikke være 
den kommunale sagsbehandling der er den forsin-
kende faktor!

Det er samtidig Venstrepolitik i praksis, for det var 
et af Venstres forslag til budget 2012, at kommu-
nen skulle etablere en Erhvervsservice, for at lette 
sagsbehandlingen overfor byens virksomheder. 
Dette forslag blev hurtigt gennemført – alle kunne 
se, det var en god ide ;-)

Så når nu borgmesteren klipper den røde snor 
over, skal alle vi her i Venstre huske på, at det er 
et Venstre-forslag som gennemføres. For Næstved 
skal være en erhvervsvenlig kommune og vi skal 
servicere virksomhederne så hurtigt som muligt.

Søren Revsbæk 

Venstrepolitik i praksis I  
- Slut med ventetid

Venstrepolitik 
i praksis II - 

Erhvervsservice

Af  Søren Revsbæk
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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

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...
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Der har det sidste stykke tid væ-
ret kørt en skræmmekampagne 
om, at Venstre sætter en stopper 
for en ny Storstrømsbro.  Rege-
ringens og Transportministerens 
”håndgange mænd”, Rasmus 
Prehn, Benny Engelbreth og Ras-
mus Helveg Petersen har skrevet 
og udtalt sig i alle medier, som 
gad høre på dem. Magnus Heu-
nicke har været påfaldende tavs 
i debatten.

Sandheden er, at Venstre ga-
ranterer broen, men sandheden 
er også, at regeringen vil bruge/
formøble penge fra Infrastruk-
turfonden (den fond, som var på 
næsten 100 mia. kr., afsat af den 
tidligere regering sammen med S, 
SF og RV og som skulle bruges til 
al infrastruktur i Danmark). Dette 
”kunstgreb” er regeringen blevet 
nødt til, fordi den har indgået en 
finanslovsaftale med Enhedsli-
sten, og dette parti ønsker ikke at 
bruge penge på veje, og slet ikke 
motorveje. Derfor har de tvunget 
regeringen til at bruge penge fra 
denne fond til Storstrømsbroen – 
så bliver der nemlig færre penge 
til motorveje. 

Det er ikke alene et forligs-
brud, men det er også dumt. Ven-
stre vil først forsøge at finde pen-
ge via en EU-ansøgning eller via 
Femern-projektet, hvilket ganske 
rigtigt vil forlænge tilbagebeta-
lingstiden på projektet med 6-10 
år. Så vil projektet ”lide rentedø-
den” påstår mange. Hertil er Ven-
stres svar, at hvis disse ekstra 3-4 
mia. kr. (10%) pludselig skal være 
så afgørende – hvad jeg ikke tror 
- så skal vi nok finde dem, når 
tunnelen er færdig. Regeringen 
vil bare finde dem allerede nu!!

Rasmus Helveg Petersen på-
står tillige, at ”Venstre vil hellere 
bruge pengene på motorveje i 
Jylland”. Her viser Rasmus Hel-
veg Petersen, at han ikke følger 
meget med i, hvad der sker på 
trafikområdet. Hvis han havde 
læst regeringens eget notat fra 
maj 2012, så ville han kunne se, 
at der p.t. er 4 vejprojekter, som 
er vedtaget ved anlægslov, og 
som derfor nok bliver de første 
ofre for, at regeringen ikke vil 
forsøge at finansiere broen som 
beskrevet oven for. De 4 projek-
ter der dermed bliver nødlidende, 

er: Køgebugt-motorvejen mellem 
Solrød og Køge, den næste eta-
pe på Frederikssund-motorvejen, 
Helsingør-motorvejen mellem 
Hørsholm S og Isterød og endelig 
udbygning af den fynske motorvej 
mellem Nr. Åby og Odense V. 

Yderligere vil alle kommende 
projekter rykke 4 mia.kr. bagud 
i køen, og det gælder desværre 
også Næstved – Rønnede, som 
ikke er vedtaget ved anlægslov 
og end ikke har fået lavet VVM-
undersøgelse. Ja, man kunne 
frygte, at regeringen også ville 
inddrage de 15 mio. kr., som al-
lerede er afsat af forligskredsen.

En af de vigtigste opgaver, når 
Næstved atter får borgerligt sty-
re, er at indføre en ny disciplin: 
budgetter skal overholdes!

Det nuværende styre har hvert år 
lagt budgetter – og så har de lagt 
dem væk – meget langt væk… 
Derfor er de aldrig blevet over-
holdt, når regnskabets time kom 
året efter. Det er nærmest mit 
indtryk, at den vanlige reaktion 
i store dele af forvaltningen ef-
terfølgende er: ”Nåh, så gættede 
politikerne (igen) forkert”.

Grunden til, at man lægger et 
budget, er, at man derved får 
en ide om, hvor meget der kan 
”skaltes og valtes” med i det 
kommende år – derfor vil vi ind-
føre, at kommunens budget un-
der en borgerlig ledelse må være 
en garant – eller tilladelse til – 
hvad vi maksimalt vil bruge   af 
penge i løbet af året. Sådan er 
det i erhvervslivet, og sådan er 
det i enhver ansvarlig families 
husholdningsbudget. Ingen eks-
traregninger sidst på året – in-
gen ubehagelige overraskelser.

Nu er disciplinen ”overholdelse 
af budgetter” ikke det mest sex-
ede der findes, men nu alligevel 
en nødvendighed for, at man se-
nere kan forsøde tilværelsen med 
julegaver. Vorherre var nu egent-
lig ret smart, da han lagde Julen i 
slutningen af regnskabsåret. 

Problemet i Næstved har altid væ-
ret, at julemanden kører ud alle-
rede i januar og februar - og så er 
der underskud resten af året. Er 
det sexet eller ej?

Karsten Nonbo

Venstre og Storstrømsbroen

Budgetopfølgning – sexet eller ej..!

Af  Karsten Nonbo
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Nu er der mindre end et år til næ-
ste byrådsvalg, og nu gælder det 
om, at du får fuld valuta for dit 
medlemskort til Venstre.

Det er ikke en opgave, som be-
styrelsen og byrådsgruppen kan 
løse alene. Derfor vil jeg bede dig 
hjælpe.

Det er ikke mere ”som i gamle 
dage”, hvor bestyrelsen og by-
rådsgruppen havde tjek på, hvor 
der boede potentielle kandidater 
til valget.

 Vi har således, kære læser, 
en fælles opgave med at udpege 
gode venstrefolk. 

Det drejer sig også om, at dit 
område/din by bliver repræsen-
teret i byrådet, og at vi finder et 
talerør fra din egn. 

Vi har været gennem en større 
skolesammenlægning, nedlæg-
gelse af dette og hint, og her har 

vi i Venstre kæmpet imod ned-
læggelser blot for nedlæggelser-
nes skyld. Mange argumenter og 
gode råd kommer bedst fra dem, 
som bor i området, hvis vi skal 
matche S og SF.

Vi har p.t. byrådsmedlemmer 
fra Tornemark, Hyllinge, Herluflil-
le, Næstelsø og  Lov samt 4 fra 
Næstved: Danavej, Hvedevænget 
og Rødtjørnevej. Vi mangler i høj 
grad kandidater fra områderne 
Fuglebjerg, Glumsø, Fensmark, 
Holme Olstrup, Toksværd, Ever-
drup, Brøderup, Tappernøje, Vejlø 
og mange andre steder. 

Vi skal kunne matche vore 
modkandidater fra S og SF, hvor 
end de måtte stille nogle op. Vi 
har brug for yngre/ældre, mænd/
kvinder og også gerne erhvervs-
spredning. Vi er faktisk det ene-
ste parti, hvor ikke alle er offent-

ligt ansatte. Det skulle vi gerne 
blive ved med at være.

Tænk bredt, for interesserne 
i Venstre er mange: Kunne din 
nabo være et potentielt Venstre-
medlem? Din ”hundelufter-venin-
de”? Dine børns venners foræl-
dre? Din onkel? Dit barnebarn? 
Din frisør? Din hjemmehjælper? 
Dine kort-venner? 

Du må på jagt i dit område og 
finde egnede personer, som har 
”den rette indstilling til tingene” 
og dermed ligger tæt op af Ven-
stre. Lykkes det ikke at finde no-
gen, så må du selv stille op.

Når du har fundet et godt 
emne, så bed vedkommende 
rette henvendelse til bestyrelsen 
eller ét af os byrådsmedlemmer. 
Se bagsiden for kontaktinforma-
tioner.

Nu går ”jagt-sæsonen” ind – 
kandidater efterlyses!

Af  Karsten Nonbo

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 
Sørensen (S) og Søren Revs-
bæk (V) på FM104,5 MHz. Nu 
både lørdag 15-16, søndag 13-
14, tirsdag 10-11 og torsdag 
16-17.

Også på internettet på 
www.naestved.name

Held og lykke – må Venstre fortsat vokse og blive mangfoldigt!

? ? ? ?
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Sådan sang Niels Hausgaard 
for snart mange år siden, men 
desværre har aktualiteten af 
spørgsmålet aldrig været større i 
vores demokrati i almindelighed, 
og i byrådet i særdeleshed... El-
ler som Søren Pind meget ram-
mende udtrykte det forleden i 
Berlingske: ”Idag er alt for meget 
styret af bureaukrater...” og man 
kunne kombinere med Næstveds 
netop afgåede kommunaldirek-
tør Jens Chr Birchs: ”Hvis man 
som politiker ikke kan overskue 
sagerne, bliver man enkeltsags-
politiker og administrator”.
 
Det er et problem - et signifikant 
problem - som en embedsmand 
ville formulere det, for i takt 
med, at en lang række politike-
re frådende kan kaste sig over 
en pølsevogns placering i byen, 
mens strukturen omkring kom-
munens største arbejdsplads, 
sygehuset, lider under et noget 
mindre højtråbende fokus, til-
tager embedsværket sig mere 
og større magt - og efterhånden 
nærmer det sig en regulær kamp 
om, hvem der bestemmer?!? 

 Vi har i Næstved set en række 
eksempler herpå over det sidste 
år: Budgetoverskridelse ved om-
fartsvejen, den berømte pølse-
vogns placering, Jernbanegades 
indretning, Næstved Hal 3’s pla-
cering, div vedtægter, bestyrel-
sessammensætninger og meget 
mere... og det i en atmosfære 
hvor vi i hvert fald er nogle po-
litikere, der nu finder det tid til 
at råbe vagt i gevær, hvis ikke 
byrådspolitikere skal ende som 
ligegyldige kransekagefigurer 
uden reel magt. Og undskyld - 
det er jo ikke det, vi er valgt til.
 
Derfor er det på høje tid, at vi 
byrådspolitikere, igen med Jens 
Chr. Birchs ord, ”tager magten 
tilbage”, og jeg kan garantere, at 
vi er nogle stykker, der har væ-
ret i gang med dette længe!  Det 
skal ikke udvikle sig til en større 
fejde, men uanset hvor dygtige 
embedsmændene er, må de 
nødvendigvis acceptere positivt 
og konstruktivt - uden smutveje 
af nogen art - at det ER politiker-
ne der sidder med det folkelige 
mandat.

 Vi kan i Venstre - som organisati-
on og byrådsmedlemmer - frem-
me dette forventningsafstemte 
arbejde ved at være tydelige i 
vores meninger - ikke tøve med 
forbehold og protokollater - men 
naturligvis heller ikke falde i fæl-
den med brok for den tomme 
markerings skyld. Vi vil have den 
borgmesterpost næste gang, og 
derfor skal vi naturligvis vise os i 
stand til at lede embedsværket 
på ordentlig og respektfuld vis - 
men med en klar aura af, at det 
-trods alt - er politikerne, der 
har ansvaret og dermed også 
pligten til at bestemme.
 
God Jul og Godt nytår
 

Hvem bestemmer..?

Af  Flemming Jay

v/Jess Varming
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Nye veje
Den østlige fordelingsvej er nok 
åbnet når disse linjer læses, og 
selv om det hedder sig, at vi som 
udvalg orienteres, er de priorite-
ringer som er foretaget, ikke vo-
res kop te. Vi må konstatere, at 
naturorganisationerne har kolos-
sal indflydelse, det være sig i form 
af padeværn og faunapassager 
for ikke at tale om cykelsti og tun-
nel. Sammenlagt betyder det, at 
mennesker bliver forhindret i at 
køre gennem Kalbyrisskoven. At 
Skyttemarksvej skulle spærres nå-
ede vi at få stoppet, så det bliver 
fremover muligt at komme på den 
nye vej der. Nu er den nordlige 
omfartsvej under prioritering, og 
det er lykkedes at få Fensmark-
vejen forbundet. Ganske vist med 
et lille knæk, men alligevel. Et flot 
vejprojekt, som med tiden mu-
ligvis opgraderes til motorvej, og 
som trafikalt gør Næstved Kom-
mune mere fremkommelig.

Vandplaner
Kommunens folk har flere steder 
ikke kunnet sige, om der skulle 
være bræmmer eller ej. Det sæt-
ter kommunen i et dårligt lys som 
myndighed, og er et dårligt signal 
at sende. Men det må samtidig 
betyde, at kommunen ikke bliver 
den udførende myndighed på om-
rådet, for så forsvinder troværdig-
heden da helt. De fleste har måt-
tet indstille sig på at skulle i gang 
med at kloakere. Der har været 
afholdt velbesøgte borgermøder, 
og det er muligt at finde frem til, 
hvilke krav der er til den enkelte 
ejendom på internettet. Mange 
steder er det stadig muligt at fin-
de egne løsninger.

Vægtbegrænsninger på broer
Det er vores skyld at skiltene ved 
broerne står på tværs. Vi forstår 
ikke, at en ny lov som hæver vægt-
begrænsningerne, er skyld i, at 

broerne pludselig ikke kan bære, 
hvad de har kunnet hidtil. Vi må 
betegne forløbet som lidt af en 
farce. Men der arbejdes på sagen, 
og der beregnes i kommende år 
på, hvad 3 af broerne rent faktisk 
kan bære. En beregning koster 
50.000 kr. Vi vil fortsat kæmpe for, 
at skiltene står på tværs, indtil de 
faktiske beregninger er lavet. Når 
vi tør gøre det, er det fordi stort 
set alle vore broer er renoveret i 
nyere tid, og de burde derfor kun-
ne bære en uændret vægt.

Jernbanegade
At politik er det muliges kunst 
– det er Jernbanegade et godt 
eksempel på! Oprindeligt skulle 
bilerne helt ud, og gaden skulle 
være cykelrambla (se f.eks. http://
www.e-pages.dk/ugebladetnae-
stved/77/55). Efter mange og lan-
ge møder nåede vi frem til den 
løsning som nu føres ud i livet. Der 
var klart flertal for at lukke gaden 
ved Sct. Mortens Torv med ste-
ler så kun busser kunne passere. 
Men i forhandlingerne kom der så 
en mulighed for at stelerne kunne 
åbnes en del af dagen. Under for-
udsætning af, at der kom endnu 
en drøftelse, stod vi bag beslut-
ningen. Vores ønske er, at der åb-
nes for kørsel mellem 06.00 og 
18.00 samt at busser, taxa og be-
redskab kan passere hele døgnet.

Prioriteringer i forvaltningen
Vi støder desværre stadig på ak-
tive mennesker, som føler, at de 
løber panden mod en mur i kom-
munen. Det hedder sig ganske 
vist at vi ikke skal sagsbehandle, 
men det er svært, når vi ser store 
projekter gå i vasken p.g.a. at bor-
gerne taber modet. Vi har meget 
stor forståelse for, at når man har 
fået grønt lys i et pengeinstitut og 
bruger flere hundredetusinde kro-
ner hos rådgivere, og så myndig-
heden ”vurderer” at projektet ikke 

må gennemføres, at borgeren 
(med rette) spørger: Hvem er til 
for hvem? Derfor spørger vi altid, 
når vi ser de sager, hvor ansøge-
ren fik nej:  ”Hvad sagde kommu-
nen?” Hvad fortalte man borge-
ren? Hvordan sikrede man sig, at 
han/hun måske kunne komme 
videre med sit projekt?  På denne 
måde håber vi at kunne hjælpe, 
så dem der kan se mulighederne 
og tjene penge på at skabe ting, 
ikke taber modet, men om muligt 
hjælpes videre.

Pølsesnak
Problemerne i dette land er ikke 
så store, når en pølsevogn kan 
fylde avisen, komme i regionalra-
dioen og så galt landsradioavisen. 
Især når man tænker på, at pølse-
damen ikke er tvunget væk, men 
at man blot forsøgte om en anden 
placering var mulig. Alle læsere er 
vist bekendte med, hvad det er 
for en pølsevogn, der er tale om, 
og hvor den stod (og står) ;-)

Til slut vil vi oplyse, at vi begge 
er klar til at tage en turnus mere 
til november, og slutter hermed 
denne beretning med at ønske 
alle læsere:  

”en glædelig jul 
og et godt nytår”

Med venlig hilsen
Otto Poulsen &
Elmer Jacobsen

Nyt fra Teknisk Udvalg

Af  Otto Poulsen og  Elmer Jacobsen
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D. 28. oktober 2012 var min yng-
ste datter og jeg løber nr. 12621 
og 12622 blandt næsten 2000 
forventningsfulde deltagere. 
Vi stod tæt pakkede ved startlin-
jen, skulder ved skulder i grønne 
løbetrøjer, med solen i ansigtet 
og en klar og smuk efterårshim-
mel over os. 

Startskuddet lød og den gi-
gantiske grønne karavane af 
grønklædte idrætsudøvere, unge 
og gamle, kvinder og mænd, 
børn og hunde (!) satte i gang 
som en kæmpe grøn slange der 
pludselig fik liv. Nu var der kun 
en vej – og det var fremad! 

Vi asede os af sted sammen 
med en masse andre glade sjæle 
og alene fællesskabet den dag 
var det hele værd. Det var hårdt, 
men også sjovt og livsberigende 
og vi – mærkede Næstved!

Aldrig har jeg mærket Kalby-
ris-skoven mere end denne dag 
– aldrig har jeg betragtet land-
skabet omkring Rønnebæksholm 
og Ny Holsted fra denne vinkel 
før – aldrig har jeg været så tak-
nemlig for at se den gamle ka-
sernes røde mure dukke op i det 
fjerne efter 12 km på efterårskol-
de, men smukke veje – aldrig har 
jeg trukket Næstveds rene luft 

så begærligt ned i lungerne. Det 
var Mærk Næstved!

Efter at have konstateret, at 
den socialdemokratiske borg-
mester Carsten Rasmussen og 
den konservative Helge Adam 
Møller også var med i løbet, skal 
der herfra lyde en opfordring til, 
at Venstre næste år (for det er 
skrivende stund vist nok ved at 
være sikkert, at der til næste år 
ved samme tid kommer endnu 
et løb på den nye omfartsvej) 
stiller med et hold, så vi kan 

signalere styrke, vedholdenhed, 
form og figur! 

Mærk Næstved skal være me-
get andet end Næssi-drager og 
Ulla Abdullas Cocobongo Band 
– Mærk Næstved skal være for 
alle, og ikke kun for børn og 
barnlige sjæle. Det netop afhold-
te Mærk Næstved-løb er et rigtig 
godt skridt på vejen i en sund og 
moderne retning. 

Brigitte Harslund Sancoeur

mærk Næstved
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Af  Karsten Nonbo

Venstre fik ved de sidste to valg 
9 mandater, svarende til næsten 
30%. Det er da stabilitet. Vi ar-
bejder rigtig godt sammen som 
et hold – det giver stabilitet. 

Ved sidste valg fik S og SF til-
sammen 11 plus 4 mandater, og 
fik kun flertallet takket være Mi-
chael Rex og Dansk Folkepartis 3 
mandater, i alt 18 mandater.

Lige nu er sagen, at S sidder 
på det yderste med 12 mandater, 
grundet Rex’s grænseoverløberi, 
og sammen med SF har de 16 
mandater. 

DF’s nye gruppeformand, Niels 
Keldberg, er ikke til ”rød front”, 
lige som de 2 radikale heller ikke 

følger deres landstendens. Hvis 
denne radikale tendens hol-
der helt til efter næste valg, så 
skal der ikke flyttes mere end ét 
mandat for at tippe til borgerligt 
flertal. 

Det skal vi udnytte, og derfor 
er vi godt i gang med ”at øve 
os” i et 4-parti’s samarbejde. Det 
er en god, men svær øvelse, og 
derfor er det egentlig rart at prø-
ve allerede nu, inden valget.

Der kan også komme andre 
partier ind. Her tænker jeg på Li-
beral Alliance og Enhedslisten. 
Sidstnævnte skal vi nok ikke bru-
ge, men LA bør være en samar-
bejdspartner, hvis de kommer ind. 

Det bliver et spændende valg, 
hvor mange kombinationer kan 
opstå. Et bredt flertal giver mere 
stabilitet, men det kræver først 
og fremmest et smalt flertal. S 
har vist, at de ikke vil samarbej-
de, hvis de bare kan tælle til 16. 
Der kan opstå forskellige kombi-
nationer og samarbejder. Derfor 
er det nødvendigt, at Venstre får 
fremgang. Lige som et fodbold-
hold, skal vi gerne være mindst 
11 mand på banen. Det kræver al-
les engagement i Venstre, og det 
kræver først og fremmest kandi-
dater fra hele kommunen.

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 
Reform, som jeg fik vedtaget 
som ordfører for Venstre. 

Efter mange års ”missionær-
arbejde” blandt mine kollegaer, 
og også blandt Venstre-folk, 
lykkedes det mig at overbevise 
alle om, at vi i nogle situationer 
står mellem det svære valg at 
skulle træffe beslutninger, som 
ikke altid tilgodeser både børn 
og forældre. Nogle gange er 
det et valg MELLEM at tilgodese 
børn og forældre. Det er hårdt 
at skulle indse, men det er nød-
vendigt.

Derfor er det nu muligt – i helt 

ekstreme sager – at tvangsfjer-
ne børn og bortadoptere dem. 

Loven blev vedtaget i oktober 
2009, og den har allerede været 
anvendt i 2 tilfælde, medens an-
dre 2 er blevet afslået. 

Da jeg ønsker at følge arbej-
det meget tæt, så har jeg fået 
plads i Næstved 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 dem, hvor 
forældrene er endt i narkomani 
eller alkoholisme og som følge 
deraf allerede har fået tvangs-
fjernet børn, som de efterfølgen-
de ikke har haft vilje eller evne 
til at være sammen med. I de til-
fælde tæller børnene mere end 
forældrene for mig. De skal have 
en ny familie og en ny chance – 
og ikke være et eksperiment i 
forældrenes liv eller afvænning.

Venstre har holdet – men 
spillerstaben skal udvides

Til Kamp for børnene

”Psssst…!” 
Tirsdagene 16. og 23. april 
2013 har Helge Adam Møl-
ler og Karsten Nonbo igen 
rundvisninger for Sjælland-
ske på Christiansborg – du 
skal nok være hurtig og hol-
de øje med tilmelding, når 
avisen inviterer – turene ple-
jer at blive udsolgt samme 
dag de annonceres i Sjæl-
landske… Men fortvivl ikke: 
hvis din grundejerforening, 
sportsklub, erfa-gruppe el. 
lign. ønsker en rundvisning, 
så kontakt blot Karsten på: 
vkano@ft.dk. Det er der 
mange foreninger, der alle-
rede har benyttet sig af…!
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40 glade mennesker var mødt 
frem – dejligt med velkendte an-
sigter – det er jo altid rart at se 
”Tordenskjolds soldater”, men 
det ville på den anden side også 
have været forfriskende med nye 
kræfter. Derfor se dette som en 
opfordring til dig, du ny-indmeld-
te medlem, om at melde dig un-
der fanerne, møde op, gøre dig 
gældende – blive set og hørt – 
gøre noget for dit lokalsamfund!

Den afgående formand, Jørn 
Frydenlund, indledte mødet, og  
Richard Petersen blev valgt som 
dirigent. Richard er advokat og 
har gennem lang tid (mere end 

10 år ) sørget for, at vi afholder 
vores generalforsamlinger på et 
lovligt grundlag - tak til Richard. 

Der var kun et punkt på dag-
ordenen: Jørn Frydenlund øn-
skede efter 4 meget virksomme 
år at prioritere sin tid lidt ander-
ledes. Det blev Jørns familie og 
firma der vandt. Derfor skulle 
der vælges en ny formand. Jeg 
var blevet opfordret til at tage 
posten som formand for kom-
muneforeningen. Det er kun 8 
måneder siden jeg blev formand 
for Vælgerforeningen Venstre 
i Næstved, så det er en fanta-
stisk tillidserklæring. Jeg blev 

valgt og holdt den obligatoriske 
takketale.

Karsten Nonbo fortalte heref-
ter lidt om, hvad der rører sig i 
landspolitikken. Karsten Nonbo 
er valgt til Folketinget i Næstved, 
og arrangerer tit rundvisninger i 
Folketinget. Karsten er desuden 
vores borgmesterkandidat.

Den ekstraordinære general-
forsamling sluttede herefter, og 
jeg kunne sætte mig for borden-
den og holde det konstitueren-
de møde i kommuneforeningen, 
hvor næstformand, sekretær, 
kasserer, mv. blev valgt. Alle 
modtog genvalg. Tak for det!

Fra den ekstraordinære generalforsamling 
d. 20.11.2012 i Kommuneforeningen

Af Ben Oliver Sancoeur

Vi har fået ny hjemmeside – 
www.naestved.venstre.dk - 
med masser af billeder fra julear-
rangementet. Gå ind og se om du 
er med! Hvis du har kommenta-
rer eller ideer til hjemmesiden, så 
kontakt vores webmaster Alfred 
Thomsen på venstrenet@sving-
gaard.dk

Når du går ind på www.nae-
stved.venstre.dk kan du se, at 
der i højre side står ”vores bil-
leder på Flickr” og ”Se flere af 
vores billeder på Flick” – klik her 
og se en masse billeder fra Ven-
stre-arrangementer i hele landet, 
senest som sagt vores jule-kom-
sammen d. 29. november 2012 i 
Holsted Kirke.

Venstre Næstved er selvføl-
gelig også på Facebook (søg på 
”Venstre i Næstved Kommune” 
og tryk ”Bliv medlem af gruppen” 
oppe i højre hjørne og afvent 

godkendelse), hvor det er muligt 
at følge begivenheder næsten 
live. Medlemmerne her er alle en 
del af Venstre og de er med til at 
give siden indhold - bliv derfor 
selv medlem og vær med! Siden 
er til for dig – den er dit talerør!

Derudover kan du nu også til-
melde dig et nyhedsbrev, så du 
altid er opdateret. Dette foregår 
også på adressen: www.naest-
ved.venstre.dk

E-mail adresser – dem samler 
vi på! For det giver os mulighed 
for at lave arrangementer med 
f.eks. bare 1 uges varsel. Des-
uden er porto blevet en væsentlig 
udgift - den samlede udgift for de 
fire vælgerforeninger i Næstved 
kommune er ca. kr. 7.000, for ud-
sendelsen af det brev og blad du 
lige nu har modtaget og sidder 
med!  De penge vil vi meget hel-
lere bruge i valgkampen. Så ”kom 

ind i kampen” - ”send en e-mail 
til din vælgerforenings-formand 
(se adressen på bagsiden af 
dette blad) og oplys dit navn, din 
adresse og helst også dit med-
lemsnummer, så er der den ud-
gift mindre - og du får nyhederne 
hurtigere - og du får chancen for 
at få tilbud om spændende ar-
rangementer med kort deadline 
- lige ind i din mailbox! 

Tag godt imod vores nye hjem-
meside, og brug den meget ger-
ne – den er til for dig!

Ben Sancoeur

Den elektroniske tidsalder 
– services til dig!
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Igen i år har vi afholdt Grund-
lovsmøde på Broksø Gods i sam-
arbejde med Venstre i Faxe.

Der kom ca. 135 besøgende 
for at høre de tre talere: Inger 
Støjberg, Karsten Nonbo og Pe-
ter Madsen. Håber I er klar igen 
næste år, og at der kommer end-
nu flere deltagere til det næste 
grundlovsmøde.

En stor tak til alle som var 
med til at arrangere og planlæg-
ge grundlovsmødet - uden jeres 
indsats ville det ikke have været 

muligt at afholde et så stort ar-
rangement.

 Tak til Venstre i Faxe Kom-
mune for et godt samarbejde, og 
ligeledes tak til Cathrine Riegels 
Gudbergsen for at Venstre endnu 
engang fik lov til at afholde vores 
grundlovsmøde på Broksø Gods.

Notér allerede nu, at Lars Løk-
ke Rasmussen er gæstetaler på 
grundlovsmødet 2013 på Broksø 
Gods! Håber at se rigtig mange 
af jer – nye som gamle medlem-
mer – på denne dag!

Ved Venstres landsmøde den 
16. og 17. november 2012 blev 
der vedtaget nogle ændringer i 
Venstres vedtægter, bl.a. at Kan-
didatbestyrelsen for fremtiden 
hedder Kredsbestyrelsen.

Tak for godt samarbejde med 
hele organisationen i det for-
gangne år.

til slut vil jeg gerne ønske 
alle en glædelig jul, 
samt et godt Nytår!

Nyt fra Kandidatbestyrelsen/
Kredsbestyrelsen

Af  Hans Bay, Formand for Kredsbestyrelsen

Kære læsere
Christiansborg er, uden sam-
menligning, Danmarks smuk-
keste arbejdsplads, og for en 
politisk ildsjæl som jeg, helt 
uden sammenligning. Udsigten 
fra mit lille kontor over rideba-
nen og Københavns tage, står i 
perfekt kontrast til de konkrete 
lovforslag indenfor forsvar og 
trafik mit bord er fyldt med. Jeg 
er vokset op i Brøderup, gået 
på de to kommuneskoler i Gam-
mel Fladsaa Kommune og senere 
elevrådsformand og student fra 
Næstved Handelsskole årgang 

2011. I dag er adressen dog 2300 
København S og HHX er skiftet 
ud med 2. år på Københavns Uni-
versitet som stud.oecon.agro. 

Jeg har altid sat ideologi frem 
for at kunne tælle til 90. Men 
at arbejde et sted, hvor selv et 
komma forkert kan have stor 
indflydelse på folks hverdag, 
har fornyet min respekt for den 
demokratiske proces. For Chri-
stiansborg er ikke en privat virk-
somhed. 

Effektivitet og proces kan ikke 
ses på samme måde, det handler 
ikke om dækningsbidrag, men 

mennesker, og selvom ikke alle 
debatter ser sådan ud, er det 
den stemning der er bag murene 
herinde. 

Winston Churchill sagde en-
gang: ”Det bedste argument 
mod demokrati er fem minutters 
samtale med den gennemsnit-
lige vælger”.

Men demokrati er nu engang 
det vi har, og det er jeres 5 mi-
nutter, så brug dem – jeg vil hel-
lere end gerne være budbringer. 

Af Natasha Reimer Thaysen

Den lille pige der kom til storbyen

”Psssst…!” ”Psssst…!” 
Lars Løkke Rasmussen hol-
der Grundlovstalen på Brok-
sø d. 5. juni 2013! Han har 
også lovet at besøge Næst-
ved-kredsen i den kommen-
de valgkamp…!

Den 20. januar 2013 kl. 14 
er der politisk debat i Fug-
lebjerg Forsamlingshus, hvor 
der er lagt op til at alle par-
tiers spidskandidater skal 
duellere…!

”Psssst…!” 
Byrådsvalget er tirsdag d. 
19. nov. 2013. Venstre skal 
bruge tilforordnede, som 
kan hjælpe på valgstederne. 
Meld dig under fanerne…!
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Til Kommunevalget 2013 skal 
Venstre have opstillet en liste 
der dækker bredt, således at 
den rummer både unge kandi-
dater og kandidater med mere 
erfaring, kandidater af begge 
køn, kandidater fra forskellige 
erhverv – offentlige, private og 
selvstændig, ligesom vi også skal 
tilstræbe en geografisk dækning 
af hele kommunen.

Vi ved fra erfaring, at det 
kan være vanskeligt, at finde 
tilstrækkeligt med kandidater, 
men vil man påvirke kommunens 
udvikling, så er en plads i byrå-

det en platform, hvorfra dette 
kan ske. Næstved Kommune har 
brug for nytænkning, og det får 
vi ikke med et fortsat S-SF fler-
tal. Skal Næstved Kommune leve 
op til sine visioner, kræver det 
en anden politik, hvor forholde-
ne for erhvervslivet, for bosæt-
ning og børnefamilier forbedres, 
samtidig med at der sikres gode 
forhold for såvel ældre som for 
skolebørn og andre uddannel-
sessøgende.

Hvordan Venstre vil sikre det-
te, vil fremgå af Venstres valg-
program, som vil blive udarbej-

det i den kommende tid. Hvis 
du vil deltage i dette arbejde, så 
meld dig som kandidat. Kontakt 
mig – se mine kontaktoplysnin-
ger på bagsiden af dette blad.

Byrådsarbejde er spændende, 
udfordrende og tidskrævende, 
men jeg kan garantere dig, at 
som medlem af Venstres by-
rådsgruppe bliver du en del af 
et team, hvor vi ud over det po-
litiske prioriterer et godt kam-
meratskab højt, samtidig med at 
der er plads til gode meningsud-
vekslinger.

Det var med beklagelse, men 
også med stor forståelse fra min 
side, da Jørn meddelte, at han på 
grund af stort arbejdspres i det 
firma, som han nu er medejer af, 
ikke mere kunne finde tid til at 
være formand for kommunefor-
eningen. Jørn har den gode ind-
stilling, at har man sagt ja til en 
opgave, skal den passes 100%, 
mindre kan hverken en selv eller 
opgaven være tjent med.

I den periode hvor Jørn har været 
formand har han udført et stort 

samvittighedsfuldt arbejde for 
Venstre i Næstved Kommune. Jeg 
har som gruppeformand for Ven-
stres byrådsgruppe haft mange 
gode ”snakke” og mailudvekslin-
ger med Jørn, ligesom Jørn, når 
hans tid har tilladt det, har del-
taget i gruppemøderne forud for 
byrådsmøderne, altid velforbe-
redt og med sine meningers mod.

Tak for samarbejdet og tak for-
di du stadig vil være aktiv i de 
vigtige opgaver Venstre fortsat 
skal løse.

Samtidig velkommen til Ben – 
tak, fordi du har påtaget dig den 
store opgave der venter, jeg glæ-
der mig til samarbejdet, og er 
overbevist om, at du kan opfylde 
de forventninger, der naturligt 
følger med jobbet.

Hans R. Hansen

Kandidater søges

Tak til Jørn og velkommen til Ben

Af  Hans R. Hansen
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iNVitatioN fra auktionshuset 
Lauritz.com og Næstved Venstre 

til alle medlemmer 
Auktionshuset Lauritz.com åbner ekstraordinært 
dørene til en spændende aften. Der bliver indlæg 
om virksomheden og baggrunden for den, kryd-
ret med beretninger om spændende auktioner 
der har været afholdt i tidens løb.

Medbring meget gerne effekter du ønsker vur-
deret af Lauritz.com’s vurderingsmand - hvem 
ved - måske er det, du har med, ”guld” værd! Vi 
vil sørge for en let forfriskning og der vil også 
være mulighed for at møde Venstres Borgme-
sterkandidat Karsten Nonbo. Jeg kan garantere 
en spændende aften med en ny virksomhed, der 
både har showrooms rundt omkring i Danmark, 
eksisterer på Internettet og derudover har filialer 
i bl.a. Sverige, Tyskland og Belgien.

Kom og få en spændende aften sammen med 
andre medlemmer af foreningen. Du er velkom-
men til at tage din partner med, selvom han/hun 
ikke er medlem.

STED: Laurits.com - Gl. Holstedvej 10, 4700 Næstved
TID: mandag den 14. januar 2013 kl. 18 til ca. 21+

PRIS: 50 kr. pr. deltager, som inkluderer en lille forfriskning mv.

Vi har skrevet 21+ for at Lauritz.com får mulighed for at vurdere alle medbragte effekter inden I går 
hjem. Tilmelding: senest torsdag den 10. januar 2013, kl. 24.00, til: redaktion.naestved.venstre@
gmail.com eller telefon 6171 1900 (evt. som sms). Vi håber på stort fremmøde til denne spændende 
aften, hvor du måske går hjem med en ”formue”, du ikke vidste, du havde – under alle omstændig-
heder går du hjem med en masse oplevelser i bagagen!
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”Psssst…!” 
•	 Karsten	 Nonbo	 har	 rund-

vist ca. 300 voksne borgere 
fra Næstved-kredsen på 
Christiansborg i 2012? Han 
har også flere på bedding i 
2013…!

•	 Forsvarsforliget	er	i	skriven-
de stund (19.11.12) endnu 
ikke kommet i hus, trods nu 
23 timers forhandling...!

 

•	 Den	10.	april	2013	er	der	op-
stillingsmøde i Venstre, hvor 
regionskandidaterne skal 
opstilles. Reservér dagen og 
kom og støt op om Kirsten 
Devantier. Vi kan ikke und-
være hende i regionen, for 
så går det endnu værre for 
Næstved sygehus…!

•	 Den	 7.	maj	 2013	har	 vi	 op-
stillingsmøde, hvor vi skal 
prioritere vore byrådskan-
didater. Det er her, du skal 
støtte din lokale kandidat…!

LøSNiNG
fra side 7
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dato tidspunkt Sted arrangement

14. januar 18.00-21.00 Gl. Holsted vej 10, 4700 Næstved Virksomhedsbesøg
   lauritz.com – se indlæg

21. februar 19.00 Fuglebjerg Kro Generalforsamling Fuglebjerg

28. februar 19.30 Kompagni-Huset Generalforsamling 
  Kompagnistræde i Næstved  Næstved

28. februar 19.00 Herlufmagle - Hallen Generalforsamling
   Susaa-Holmegaard

28. februar 19.30 Fladså Hallens Cafeteria Generalforsamling, Fladså

21. marts 19.30 Kompagni-Huset Generalforsamling
  Kompagnistræde i Næstved Kommuneforeningen

10. april 19.00  Herlufmagle – Hallen  Opstillingsmøde 
   kandidater til Region Sjælland

7. maj 19.30 Kompagni-Huset Opstillingsmøde til Byråd
  Kompagnistræde i Næstved

5. juni Kommer Broksø Gods Grundlovsmøde
 senere Se mere i næste nummer

Klip ud og hæng op!  Sæt allerede nu   i kalenderen!

Har du også undertiden spekuleret over, hvor din sidemand i Venstre har sit smarte slips eller 
flotte Parker-pen med Venstre-logo på, fra? Eller hvor din side-kvinde har sin elegante V-sølvnål 
og fikse paraply fra? Fortvivl ej: her bringes hermed en guide til det smarteste tilbehør til næste 
landsmøde eller Grundlovsmøde i Venstre-regi: 

V-shop – din butik!

Silkeslips
Flot slips i 100 
procent silke. 
Fås med diskret 
Venstre- logo 
i blåt og med lidt mere synligt 
Venstre-logo i hvidt. Kan bru-
ges både til møder, på jobbet 
og til fester. 
kr.220,00 pr. stk    
 

Læbepomade
Blå med Venstres 
logo i hvidt. God 
kvalitet med solfaktor. 
Kr. 10,00 pr. stk.  

paraply
Stor Paraply - 
Blå med Venstres 
logo i hvidt. 
Kr. 45,00 pr. stk   
 

Poletnøglering
Poletnøglering i 
smart holder med 
venstrelogo.
Kr. 8,00 pr.stk

parker rollerpen 
Flot indgraveret rollerpen med 
V-logo. En flot og anderledes 
gaveidé til foreningernes op-
lægsholdere. 
Kr. 110 pr. stk i fin gaveæske 

V-nål i sølv
V-nål i sølv til at sætte 
på jakken eller lignende.
Kr. 10,00 pr. stk   
 

Julegaven 
til Onkel Arne 
- Venstres 
historie i 125 
år i 4 bind. 
Prisen er for alle fire bind.
Kr. 395,00 i alt. 

Sædvanlig forsendelse koster kr. 30,00 – se mange flere 
spændende ideer til dig selv og julegaver på:  

http://www.venstre.dk/partiet/v-shop/om-v-shop/

Ønsker du hjælp til webshoppen så skriv til: 
redaktion.naestved.venstre@gmail.com

aktivitetskalender for Venstre Næstved foråret 2013



teLefoN- oG aDreSSeLiSte 
VeNStre i NæStVeD KommuNe

www.naestved.venstre.dk

Formand, Ben Sancoeur 
Frihedsvej 1
4700 Næstved
Kommuneforeningen Næstved 
6171 1900  
Sancoeur@stofanet.dk

Ulla Malling
Vælgerforening Fladså
Kildebakken 29, Everdrup
4733 Tappernøje 
5556 4005   
ju-malling@dlgmail.dk

Egon Jensen
Vælgerforening Suså/Holmegaard
Ravnstrupvej 3A
4684 Holmegaard 
5556 2002  •  2170 5102 
egjensen@mail.dk

Niels True
Vælgerforening Fladså
Sølperupvej 5A
4733 Tappernøje 
5599 2728  •  2338 4359 
niels@truerne.dk

Jørn M. Jacobsen
Vælgerforening Fladså
Hovedvejen 73
4733 Tappernøje 
5506 5064  •  2096 5064 
jmj@tappernoje-el.dk

Ben Sancoeur
Vælgerforening Næstved
Frihedsvej 1
4700 Næstved
6171 1900   
sancoeur@stofanet.dk

Lani Bannach
Vælgerforening Næstved
Bag Bakkerne 33
4700 Næstved 
7026 6684  •  2794 0373 
lb@wellutrading.dk

Stig P. Hansen
Vælgerforeningen Næstved
Sorøvej 491, Rislev
4700 Næstved 
5572 1173  •  2045 1173 
sph@topdanmark.dk

Knud Kjaergaard
Vælgerforening Suså/Holmegaard
Sandbypark Allé 6
4171 Glumsø 
5764 3110  •  2374 6810 
knkjaerg@post5.tele.dk

Pia Belhaiba
Vælgerforening Suså/Holmegaard
Mågevænget 16
4160 Herlufmagle
5550 2116  
piabelhaiba@hotmail.com

Kristian Ahrensbach
Vælgerforening Suså/Holmegaard
Birkebakken 7
4160 Herlufmagle 
5765 0090  •  4046 8580 
kah@dgs.dk

Ole Rasmussen
Vælgerforening Fuglebjerg
Sandvedvej 37
4262 Sandved 
5545 3097 
lisbeth.ras@get2net.dk

Lars Pedersen
Vælgerforening Fuglebjerg
Skovriddergårdsvej 10, Nyrup
4262 Sandved 
5545 9366  
stabelsgaarden@dlgnet.dk

Jørgen Hansen
Vælgerforening Fuglebjerg
Klaksvej 15
4262 Sandved 
5545 6587  •  2169 7182 
jpklaksvej@hotmail.com

Alfred Thomsen
Vælgerforening Fladså 
(og webmaster)
Snesere Torpvej 30
4733 Tappernøje 
5556 5228  •  4037 5248 
venstrenet@svinggaard.dk

Hans Bay
Vælgerforening Suså/Holmegaard
Elmevej 43, 4171 Glumsø 
Formand for Kredsbestyrelsen
2093 2936   •  hbc043@gmail.com

Visti Christoffersen, LOF
Elmevej 45, 4171 Glumsø 
5764 6990  •  3093 2860 
visti.ch@vip.cybercity.dk

Sebastian Mylsted-
Schenstrøm, VU
Ostenfeldtsvej 8 C, 1. tv.
4700 Næstved 
2834 2148 
Macapple21@gmail.com 

Eli Larsen (Suppleant)
Broksøvej 1
4160 Herlufmagle 
Vælgerforening Suså-Holmegaard
5550 1454   •  elarsen@tdcadsl.dk

ByRådSgRUPPEN: 
Hans R. Hansen
 5554 0034  •  3035 9693
hanha@naestved.dk

Karsten Nonbo
 5576 1836  •  vkano@ft.dk

Kirsten devantier
 5573 1504  •  4062 7504
kidev@naestved.dk

Søren Revsbæk
 5544 5076  •  2087 5076
revsbaek@revsbaek.dk

Elmer Jakobsen 
 5544 4054  •  2145 5107
eljac@naestved.dk

Otto Poulsen
 5545 6201
ottpo@naestved.dk

Troels Larsen
 5550 1708  •  2032 1708
trlar@naestved.dk

Flemming Jay
 4083 8930
jay@jayentertainment.dk

Charlotte Mathiesen
 2758 6444
chmat@naestved.dk
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