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Så lykkedes det at få et nyt med-
lemsblad udsendt. Siden sidst 
har der været afholdt kommunal 
og Regionsråds valg. Og dermed 
har vi også fået en ny byråds-
gruppe. 

Jeg ser frem til et spændene for-
eningsår, hvor vi om få dage skal 
stemme ved Europa Parlaments-
valget, samt folkeafstemning om 
EU patent Domstolen. 

Vi skal forberede os til den kom-
mende folketingsvalgkamp. Vi 
skal desuden have en debat om 
vi skal fastholde den nuværende 
struktur i Venstre med 4 vælger-
foreninger eller vi skal sammen-
lægge vælgerforeningerne, for 
det er medlemmerne der skal 
tage stilling til det. Der er sat 
gang i nye initiativer for at ind-
drage Jer i den politiske debat.

Valget
Tak til vælgerforeningerne, kom-
muneforeningen, kandidaterne, 
VU, for jeres indsats under valg-
kampen.

Vi havde over 2000 plakater 
oppe at hænge i løbet af valg-
kampen. Stormen gjorde et  
indhug i plakaterne, men vores 
”gammeldags plakater” klarede 
sig bedre end de nye engangs-
plakater. Tak til Søren Jensen for 
endnu en gang at lægge hus/lade 
til plakatklistring og ikke mindst 
tørring af de over 2000 plakater.  
Tak til alle som har været med at 
sætte dem op og tage dem ned. 

Tak til alle som har været invol-
veret i valgkampen, så skulle jeg 
ikke have glemt nogen.
 
Vi gik tilbage med 0,7% ifølge 
kmd og tabte et mandat. Vi gik 
tilbage i Næstved by men også i 
Glumsø og Herlufmagle, og selv 

om valgdeltagelsen var 10% høj-
re end ved sidste kommunalvalg, 
fik vi ikke en tilstrækkelig andel 
af de 10% flere stemmer, og det 
bliver også svært, når hvor ho-
vedparten tilsyneladende valgte 
at stemme personligt på borg-
mesteren som fik flere person-
lige stemmer 12.440 end Venstre 
fik tilsammen 12.074. 

Vi har konstitueret os sammen 
med S SF C og vi har fået 2 ud-
valgsformandsposter, nemlig 
teknik og miljø hvor Søren Revs-
bæk er formand og Sundheds- 
og Psykiatriudvalget ved Kirsten 
Devantier. Og Karsten Nonbo 
er blevet 1. viceborgmester. Så 
selv om vi ikke fik borgmester-
posten, så synes jeg godt vi kan 
være tilfredse med det vi har 
fået ud af det.

Der bliver nogle store opgaver 
at tage fat på for den nye by-
rådsgruppe; ny folkeskolereform 
skal implementeres, og så vil der 
også blive store udfordringer 
omkring det kommunale budget, 
ikke bare i år men hele byråds-
perioden.

Ved valg til Regionsrådet gik det 
langt bedre for Venstre, da Jens 
Stenbæk er blevet formand for 
Regionsrådet og også for Ven-
stre i Næstved kommune blev 
Regionsvalget en succes, da Kir-
sten fik et rigtigt flot valg og var 
den Venstrekandidat, der fik an-
den flest stemmer kun overgået 
af Jens Stenbæk

Valg til Europa Parlamentet 
og afstemning om patent-
domstolen den 25. maj
Husk at stemme, det er vigtigt, 
så Venstre kan genvinde de tre 
mandater som vi har på nuvæ-
rende tidspunkt, og helt ekstra-

ordinært har vi en lokal Venstre-
kandidat, nemlig Diego. Se mere 
her i bladet om Diego. Så stem 
personligt, så Venstre i Næstved 
kommune også kan få en repræ-
sentant i Europaparlamentet.
Derudover vil jeg anbefale et Ja 
til patentdomstolen, så vi kan 
sikre danske arbejdspladser

Kommende arrangementer
Igen i år bliver der arrangeret 
Grundlovsmøde den 5. juni på 
Broksø Gods i samarbejde med 
Venstre i Faxe Kommune. Vi Star-
ter kl 9:30 i år og  gæstetaler vil 
være Sophie Løhde. Se mere om 
Grundlovsmødet inde i bladet.

På kommuneforeningens besty-
relsesmøder vil der fremadrettet 
være et åbent punkt på dagsor-
denen med en times politisk de-
bat, for Venstres medlemmer. Se 
datoer og mødested her i bladet. 

Desuden arrangerer Næstved 
vælgerforening dagligstuemøder 
med Venstres byrådsmedlem-
mer, her er I også velkommen 
til at deltage. Se datoer og mø-
dested her i bladet. (husk der er 
tilmelding)

Venlig Hilsen 
Hans Bay, Formand for 

Venstre i Næstved Kommune

Situationer fra sidste års valgkamp

Kære medlemmer

Alle dage kl. 19-20 Politisk debat for venstres 
medlemmer med Venstres Byrådsgruppe. 

20/5 Restaurant Karins Hjemmelavet, 
 Møllegade 1A Stuen, 4700 Næstved

12/6 Herlufmagle Hallen, Ravnstrupvej 1,
 4160 Herlufmagle

7/8 Kildebakken 29, Everdrup, 
 4733 Tappernøje

11/9 Fuglebjerg Kro Torvet 1, 4250 Fuglebjerg

2/10  Herlufmagle Hallen, Ravnstrupvej 1, 
 4160 Herlufmagle

13/11  Restaurant Karins Hjemmelavet, 
 Møllegade 1A Stuen, 4700 Næstved
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DIEGO GUGLIOTTA 
KANDIDAT TIL EUROPA-

PARLAMENTSVALGET 2014
SIG JA TIL ET STÆRKERE DANMARK

SIG JA TIL INDFLYDELSE OG SAMARBEJDE
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           DIEGO GUGLIOTTA
  SIGER NEJ TIL SURE MINER
   OG JA TIL SAMARBEJDE

                Stem personligt på 
                DIEGO GUGLIOTTA
       ved Europa-Parlamentsvalget
                den 25. maj 2014

STEM PERSONLIGT PÅ 
DIEGO GUGLIOTTA

Jeg ser Danmark som en lille, men
stærk nation, der gennem arbejdet i
bl.a. Europa-Parlamentet kan bidrage
til at flytte hele Europa mod en bedre
fremtid.

Min drøm er, at vi en dag vil kunne se
den danske velfærdsmodel udbredt
over hele Europa og et Europa med
økonomisk ligevægt medlemslandene
imellem, således at en børnecheck vil
have samme høje værdi, uanset hvor i
EU, man kommer fra eller til.

STEM DIEGO GUGLIOTTA IND I
EUROPA-PARLAMENTET
 
Sig JA til et stærkere Danmark 
Sig JA til indflydelse og samarbejde 

STEM JA TIL PATENTDOMSTOLEN

Stem JA til at Danmark tilslutter sig 
EU's fælles Patentdomstol, som sikr-
er europæisk beskyttelse af ideer og 
produkter. Det vil fjerne bøvl og bu-
reaukrati for danske virksomheder, 
og skabe arbejdspladser.

DIEGO GUGLIOTTA 
http://diegogugliotta.venstre.dk/  
diego@gugliotta.dk
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Vi har nu været i gang i Kom-
munen og Regionen i 4 måne-
der. Derfor vil jeg gerne sige 
tak for den opbakning jeg har 
fået, til at fortsætte mit politi-
ske arbejde for Venstre.

Jeg fik et meget flot valg til 
både Region og Kommune, 
det er jeg enormt glad for. Det 
gør også at jeg i dag har nogle 
spændende og udfordrende 
pladser.

I regionen er jeg gruppefor-
mand for en gruppe på 13 og 
mange nye medlemmer samt 
Jens Stenbæk som ny Regions-
rådsformand.

Forretningsudvalget er ble-
vet på 15 før var det 17. Her er 
jeg også medlem.

 Så er jeg blevet formand for 
et nyt og bredt udvalg: Udvalget 
for Psykiatri og det Tværsekto-
rielle sundhedssamarbejde. Ud-
valget skal arbejde med at styr-
ke samarbejdet mellem region, 
kommuner og praksissektoren 
også på det psykiatriske om-
råde samt socialområdet.

Det er et nyt og spændende 
område, hvor der er meget 
fokus på samarbejde - sam-
arbejde med det offentlige og 
det private. Jeg tror og håber 

på, at vi kan få ting til at lykkes 
til gavn for borgerne i Region 
Sjælland.

I kommunen er jeg blevet for-
mand for Sundhed og Psykiatri, 
samt medlem af Omsorgsudval-
get. Det er alt sammen områ-
der der svinger godt sammen 
– kommune og region. Når man 
nu har dobbeltmandat skal der 
også gerne være afsmittende 
effekt. 

Jeg glæder mig over at have ar-
bejdstøjet på de næste 4 år.

Jens Stenbæk blev valgt som 
ny Regionsrådsformand! Og 
takket være at vi har haft et 
meget fint samarbejde i den 
borgerlige fløj i den forgangne 
periode, var der lavet et godt 
forarbejde, med henblik på en 
konstitueringsaftale.

Vi fik en aftale på plads som 
også Socialdemokraterne til-
sluttede sig. Kun Enhedslisten 
og SF står udenfor!

Vi har nu efter mange drøftel-
ser vedtaget et program, som 
tager udgangspunkt i aftalen 
og tegner Region Sjællands vi-
sion og de handlinger, der prio-
riteres i 2014 -2017.

Programmet er en prioriteren-
de, men ikke  udtømmende be-
skrivelse af regionens mange 
indsatser og fremadrettede ini-
tiativer. Initiativerne igangsæt-
tes løbende, og vil derfor også 
undervejs blive udviklet. Initia-
tiverne indgår som en integre-
ret del af regionens arbejde, 

både i forhold til udvalgenes 
arbejde og i forhold til de kom-
mende års budgetplanlægning.

Visionen:
”Sammen skaber vi udvikling, 
nye muligheder og bedre sund-
hed – Region Sjælland er til for 
dig”

Det er jo store ord, men fan-
tastisk vigtigt at have en vision 
for hvad man vil bruge sit poli-
tiske mandat til.

Vi har 6 fokuspunkter, hvor 
vi i samarbejde med borgerne, 
kommunerne, erhvervslivet og 
andre samarbejdspartnere vil 
have en bedre sundhed og ud-
vikling.

Jeg må indrømme en ny og 
spændende måde at føre poli-
tik på.

Men det er jo ikke det samme 
som at sige at der ikke er ud-
fordringer, dem er der mange 
af. Jeg vil blot pege på nogle 
enkelte men store områder.

Kollektiv trafik, tog/bus der 
skal store investeringer til, hvad 
gør vi? Vi har sat gang i udred-
ning, så vi har et bedre grund-
lag at træffe beslutning på.

Fortsat udrulning af sygehus-
planen, den kommer jeg aldrig 
til at holde af. Men jeg arbejder 
stadig på flere fronter for at få 
så meget som muligt til at fort-
sætte eller komme til Næstved 
sygehus.

Et stort hængeparti er vores 
regionale udvikling og vækst. 
Der skal virkelig lægges mange 
kræfter i at få gang i væksten 
i hele regionen. Håber at tiden 
er med os. Da det er det vi skal 
udvikle og leve af.

Som skrevet er der nok at 
tage fat på, og dejligt at se en 
anden tilgang, nu med Venstre 
og Borgerlige øjne.

Kirsten Devantier

Så er arbejdstøjet på igen!

Ny periode og nye folk

Af  Kirsten Devantier, Regions- & byrådsmedlem

Ved EU-valget søndag d. 25. maj 
vil jeg sætte mit x ved Diego 
Gugliotta. Det vil jeg, fordi jeg 
har kendt og fulgt Diego, siden 
han flyttede til Mogenstrup for 
snart 15-20 år siden. Han kom-
mer fra Argentina, og man må 
sige, at han i højeste grad har 
taget Danmark til sig.

Et er, med argentinsk moders-
mål, at lære dansk – prøv du, 
kære læser, at gøre det modsatte 
– noget andet er at gøre det på 
ingeniørniveau, som Diego har 
læst til siden hans ankomst til DK.

Vi savner politikere, som har 
prøvet det praktiske arbejds-
liv, og som har prøvet alt – fra 
oliesmurt kedeldragt med tvist 
i baglommen til forhandlinger i 
jakkesæt og slips. Det har Diego 
om nogen, og der er hos Diego 
ikke langt fra tanke til beslutning 
– og handling. Det noget lang-
sommere tempo i EU vil nok give 
Diego nogle frustrationer, men 
det har de sgu godt af at høre på 
i EU. Han kan nemlig ikke skjule 
dem, og så kan han bande på 
flere sprog 

Diego er den inspirator, som 
både dansk politik og EU har 
brug for. 

Godt i gang
Som bekendt fik Venstre ”kun” 
en stemmefremgang på ca. 1.500 
stemmer ved kommunalvalget 
i november, og med en højere 
stemmeprocent betød det, at vi 
mistede et mandat. Det blev så 
snuppet af konservative, og SF 
mistede 3 mandater til Enheds-
listen og til S. 

Inden valget havde vi øvrige 
borgerlige partier, V+K+LA, for-
søgt, at få lavet ét fælles valg-
forbund, men desværre ville Ra-
dikale og Dansk Folkeparti ikke 
være i stue sammen, på trods af, 
at de hele tiden havde været de 
største modstandere af det røde 

styre i Næstved. Alle midler og 
overtalelsesevner blev forsøgt, 
men forgæves. Lige netop dette 
manglende valgforbund betød, 
at S,SF og Ø vandt valget med 
16-15. Var valgforbundet lykke-
des, så havde vi vundet 16-15. 
Valgnederlaget betød, at hver-
ken RV eller DF ville være med i 
en konstituering, medens vi i V & 
K hele tiden havde proklameret, 
at med et rødt flertal ville vi ikke 
lade S føre politik på baggrund 
af SF og Ø’s stemmer. 

Vi fik i forhandlingerne med S 
vore krav om 3 formandsposter 
og viceborgmesterposten op-
fyldt, så selv om S gik frem med 
3 mandater, så gik de tilbage i 
pladserne for bordenden.

Starten på samarbejdet har 
været ganske godt og frugtbart, 
og taktikken har vist sig god. En-
hedslisten har gentagne gange 
vist, at deres eneste løsning på 
et økonomisk problem er skat-
teforhøjelse, og hver gang har S 
måttet ty til samarbejde med os.

tak til byrådskandidaterne 
og organisationen
Det har været spændende – men 
også hårdt og tidskrævende – 
at være spidskandidat. Men det 
har også været givende, idet 
jeg har lært mange flere men-
nesker mere grundigt at kende. 
Det er ganske naturligt, at det 
har været forskelligt, hvad hver 
enkelt har kunnet afsætte af tid 
og kræfter til at være byrådskan-
didat. Det er jo et ganske uløn-
net arbejde, som tærer kraftigt 
på ens fritid i et helt år. Til min 
store glæde har mange af dem, 
som desværre ikke blevet valgt, 
tilkendegivet, at de er klar igen 
om 4 år, og vi har heldigvis kun-
net finde plads i diverse besty-
relser og udvalg til disse seriøse 
mennesker, således der ”er lidt 
at øve sig på” ind til næste valg. 

Vores bestyrelse vil i fremtiden 
søsætte den gode idé, at besty-
relsesmøder skal starte med en 
times debat, hvor alle Venstres 
medlemmer er velkomne, og her 
vil jeg især håbe, at kommende 
byrådskandidater vil møde frem. 
Sådanne møder vil være et godt 
forum for vidensdeling men også 
vise, hvem der er seriøse med 
deres kandidatur. 

Det har været en sand fornøjel-
se at arbejde sammen med vore 
organisationsfolk fra bestyrel-
sen og et antal frivillige i øvrigt. 
Lørdag på lørdag har de været 
med fremme og hjælpe med op- 
og nedtagning samt bemanding 
af boder. Plakater er blevet kli-
stret med højt humør hos Søren 
Jensen og hængt op med største 
ildhu kort efter midnat på først 
tilladte dag. Her har VU været til 
stor hjælp og altid med højt hu-
mør. Tak til alle – ingen nævnt, 
ingen glemt.

Kunne du tænke dig at blive 
domsmand?
Vi er ikke helt færdige med at 
udpege frivillige mennesker med 
den rette livsindstilling – og det 
er selvfølgelig her Venstremed-
lemmer er selvskrevne. Hvis du 
kunne tænke dig at blive doms-
mand og dermed få indflydelse 
på, hvordan vi ser på samfun-
dets kriminelle, så skriv til mig 
på mailadressen:  HYPERLINK 
”mailto:vkano@ft.dk” vkano@
ft.dk og så vil jeg give dit navn 
videre på grundlisten. Der er et 
par enkelte, som har meldt sig, 
men vi kan godt bruge flere. 

I skrivende stund har der ikke 
været afholdt møde, og jeg ved 
således ikke nøjagtig, hvor et 
nyt hold skal starte. Derfor har 
de personer, som allerede har 
meldt sig, ikke hørt noget endnu.

Stem på Diego Gugliotta

Af  Karsten Nonbo
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TØMRER-SNEDKER
SERVICE

Renovering • Tilbygning
Udlejning

Leif Pedersen
Flintemosevej 9
4733 Tappernøje

23 64 51 40
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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

Uanset hvor mange beslutninger 
vi tager igennem et langt liv, så 
er der vel altid en vis spænding 
og usikkerhed, for er det nu den 
rigtige beslutning, der blev taget.

Sådan var det for mig, da jeg 
for nu snart 25 år siden sagde ja 
til at stille op og dermed forsøge 
at komme i Fladså Kommunalbe-
styrelse, og sådan var det også, 
da jeg for nu snart 3 år siden 
besluttede ikke at genopstille til 
byrådsvalget i 2013.

De 17 år i Fladså Kommunalbe-
styrelse og efterfølgende 7 år i 
Næstved Byråd har været travle, 
men også meget spændende og 
lærerige år, og jeg har ikke et 
øjeblik fortrudt, at jeg tog chan-
cen og gik ind i lokalpolitik.

Ligeledes har jeg ikke et øje-
blik fortrudt, at jeg besluttede 
ikke at genopstille i 2013.

Ingen tvivl om, at for mig er 
de 5 år som borgmester i Fladså 
Kommune, de år som jeg ser til-
bage på med størst glæde.

Venstre var i Fladså Kommune 
begunstiget af et ”kanonvalg” 
i 2001, hvor Venstre øgede sit  
mandattal fra 6 til 9, og derfor 
fik et godt og solidt fundament 
for at føre en fornuftig politik.

At være borgmester med en 
kommunalbestyrelse på 15, 
hvoraf de 9 var fra Venstre og 1 
fra Konservativ Folkeparti var na-
turligvis en ønskeposition, men 
samtidig en meget forpligtende 
situation.

24 år i byrådet

Af  Hans R. Hansen

Siden kommunalreformen har 
Næstved Kommune haft et selv-
stændigt Sundhedsudvalg.

I den nye byrådsperiode er 
dette udvalg udvidet til også at 
favne psykiatriområdet.

Denne kombination er nyska-
bende og giver rigtig god mening 
og sammenhæng, og det nye 
Udvalg har allerede vist stor in-
teresse for både sundhedsområ-
det og psykiatrien.

For Sundheds- og psykiatriud-
valget er jeg blevet valgt som for-
mand, hvilket jeg er meget glad 
for, da det også giver god mening 
med mit arbejde i regionen.

Udvalget er kommet fint fra 
start og vil i valgperioden bl.a. 
skulle sætte et stærkt fokus på 
udmøntning af den nye sund-
hedspolitik.
Sundhedspolitikkens 5 poli-
tiske målsætninger er:
•	Den mentale sundhed skal 

styrkes
•	Den sociale lighed i sundhed 

skal øges
•	Børn & Unge skal bevæge sig 

mere, og deres madvaner skal 
være sundere

•	Sundhed fremmer beskæftigel-
sen, og beskæftigelse fremmer 
sundheden

•	De strukturelle rammer skal 
fremme bevægelse og udeliv i 
by og på land.

Psykiatri:
Som formand for Sundheds- og 
psykiatriudvalget ser jeg også 
frem til at følge vores nye tvær-
sektorielle projekt på psykiatri-
området. Regionen har indbudt 
Næstved Kommune til at være 
samarbejdspartner om forsøg 
med integreret psykiatri med én 
fælles indgang uagtet borgeren 
har behov for hjælp fra regio-
nens behandlingspsykiatri eller 
kommunens tilbud til psykisk 
syge - både hvad angår social-
psykiatrien, sundhed, uddan-
nelse og arbejdsmarkedsforhold.

Hjerneskade-området:
Et andet og helt unikt projekt 

vi arbejder på i Næstved Kom-
mune er indenfor erhvervet hjer-
neskade-området. Regionens 
sygehusafdeling indenfor neu-
rorehabilitering flytter til Næst-
ved Sygehus (fra Vordingborg) 

ultimo 2014, og i forbindelse 
hermed fordobles antallet af 
sengepladser fra 10 til 20. Vi har 
samtidig i kommunen igangsat 
et udredningsarbejde i forhold 
til at ændre vores kommunale 
organisering af dette vigtige og 
specialiserede område. I dette 
indgår bl.a. overvejelser i forhold 
til at samle én kommunal enhed 
med specialister fra alle rele-
vante centre, således at disse er 
samlet i én fælles enhed. Hjerne-
skadeenheden kunne med fordel 
have til hus på Næstved Sygehus 
i sammenhæng med sygehusaf-
delingen for neurorehabilitering 
- dette vil kunne give et særdeles 
godt tilbud til borgerne.

Udvalget vil også i valgperio-
den arbejde på en fortsat styr-
kelse af samarbejdet med Næst-
ved sygehus og fokusere på, 
hvorledes ”vores” sygehus også 
fremadrettet, som regionssyge-
hus, vil indtage en væsentlig po-
sition i det samlede sygehusvæ-
sen i Region Sjælland.

Formand for Sundhed og 
psykiatri, Kirsten Devantier

Sundheds- og Psykiatriudvalget

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

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 FuglebjergKøgevej 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...

Hør DINE 
lokalpolitikere!

Den politiske time på 
Næstved Lokal Radio 

(stationen findes på FM 104,5 mHz):

Lørdag kl. 15 - 16
Søndag kl. 13 - 14
Tirsdag kl. 10 - 11
Torsdag kl. 16 - 17

Se radio-oversigt på: 
www.naestved.name

Samtidig var vi begunstiget af 
det økonomiske opsving, som 
prægede udviklingen i årene 
frem til 2008.

Desværre kom kommunalre-
formen i vejen for en fortsættel-
se af de mindre - men effektive 
- kommuner.

Spørges jeg i dag om kommu-
nalreformen har været en suc-
ces, må jeg svare, at det ved 
jeg ikke, efter som jeg ikke ved, 
hvordan de mindre kommuner 
ville have klaret sig i en uændret 
struktur.

Naturligvis er det skuffende at 
Venstre mistede 1 mandat ved 
valget i 2013. Venstre tabte ikke 
til Socialdemokraterne men til 
eenmandshæren Carsten Ras-
mussen. En hær af den størrelse 

kan besejres, og vi må derfor al-
lerede nu se frem mod KV2017.

Jeg er glad for at have en plads 
i Kommuneforeningens bestyrel-
se, det gør at jeg stadig, - uden 
at give for mange gode råd -, 
kan følge byrådsgruppens arbej-
de fra sidelinjen.

Sluttelig vil jeg takke alle for den 
tillid der er vist mig, først i de 17 
år i Fladså Kommunalbestyrelse, 
og efterfølgende de 7 år i Næst-
ved Byråd, det har været en for-
nøjelse at arbejde sammen med 
jer.

Med venlig hilsen
Hans R. Hansen
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nemsnit af alle folkeskoler i 
Næstved, men skole for skole.

Ved at måle sig op mod andre 
skoler i Næstved kommune, da 
er det mit håb, at skolerne i hø-
jere grad bliver i stand til at lære 
af hinanden og finde ud af at det 
der virker godt på en skole, må-
ske også kan bruges på en an-
den skole.

Vi kan måle på andet end ele-
vernes resultat ved afgangsprø-
ven. Jeg tror på, at elevernes 
trivsel også er en forudsætning 
for en god skolegang og således 
ser jeg gerne, at vi også opsæt-
ter mål for elevernes trivsel, så 
andelen af elever der er glade 
for at gå i skole også er sti-
gende. Jeg tror på, at god trivsel 
blandt eleverne i sidste ende gi-
ver bedre resultater.

En forudsætning for god trivsel 
er bl.a. ro i klassen og elever ud-
viser respekt for hinanden men 
også for læreren samt skolen 
generelt.

Jeg hørte om et eksempel med 
en elev i indskolingen som sagde 
til en lærer: ”Du lukker bare r...., 
du bestemmer ikke over mig”. 
Det skal så siges at eleven se-
nere blev overbevist om , at det 
var tilfældet, at læreren bestem-
te over eleven mens denne var 
på skolen.

Den 3. april 2014 havde Poli-
tiken en leder med overskriften 
”Så opdrag dog jeres børn, for-
ældre” og budskabet er egentlig, 
at vi skal opdrage vores børn til 
at indgå i fællesskaber og være 
modtagelig for lærdom frem for 
ego-børn som kun har øje for 
mig-mig-mig og som er vant til, 
at hvis man råber højt nok, så 
tier andre. Det er forældrene, 
der har ansvaret for at børnene 
kommer velforberedt til under-
visning og det er skolens opgave 
at lærerne gør det samme.

Hvis lærerne skulle bruge min-
dre tid på at opdrage eleverne, 
kan de bruge mere tid på at un-
dervise dem.

Lærernes formand sagde for 
nogen tid siden, at vi jo ikke øn-

skede en skole som i Kina, hvor 
eleverne stod ret når læreren 
kom ind i klassen. Nej, kunne vi 
bare i Danmark forlange at ele-
verne var undervisningsparate 
ved timens start, så er vi kom-
met langt. 

Hvis vi tænker at lærerne skal 
bruge i gennemsnit 3 minut-
ter pr. lektion på at skabe ro i 
klassen, så ville hver elev i den 
danske folkeskole kvit og frit få 
et halvt års undervisning mere i 
hele skoletiden uden det koster 
en eneste krone. Jeg er ikke til-
hænger af kæft, trit og retning, 
men vi må også bare se i øjnene 
at tabeller og tyske verber bare 
skal læres udenad på den hårde 
måde.

Lærdom kommer man ikke 
sovende til og det kræver en 
indsats af den enkelte elev. Vel 
ønsker danskerne hverken kine-
siske eller franske tilstande. Det 
får vi så heller ikke. Men skal vi 
undgå, at Danmark om nogle ge-
nerationer befinder sig i en helt 
anden division i den globale ar-
bejdsdeling, så skal vi starte nu 
og det er i folkeskolen, ja faktisk 
allerede i børnehaven, at begyn-
delsen på livets læring starter. 

Jeg tror på, at vi med denne 
reform får en bedre dansk folke-
skole som kan bringe os på linje 
med landede omkring os. Vi er 
kommet lagt med igangsætnin-
gen af folkeskolen, også i Næst-
ved kommune. Og vi vil givetvis 
også høre historier om noget der 

ikke bliver klar eller fejler. Men 
så længe vi bevæger os i den rig-
tige retning, så skal vi have is i 
maven og huske på at det er en 
forholdsvis stor reform, der skal 
udrulles og selvom forberedel-
sen er god, så kan der også ske 
fejl eller noget der skulle være 
anderledes.

Lad mig til slut minde om, at 
der her i foråret 2014 skal være 
valg til skolebestyrelser. Jeg ved 
godt, at det ikke er aktuelt for 
alle læsere af dette blad, men så 
kender man nok nogen, som har 
skolesøgende børn. Jeg vil godt 
opfordre til at stille op til skole-
bestyrelsen. Nogle steder er det 
en kamp at finde 7 medlemmer 
til skolebestyrelsen samt tilsva-
rende antal suppleanter. Men 
gør det alligevel. Vi der har børn 
i folkeskolen besidder alle den 
vigtigste forudsætning, nemlig vi 
er forældre. Man gør en forskel 
som medlem af en skolebesty-
relse og det er ikke kun at be-
stemme farven på døren. Gen-
nem principper kan man have 
indflydelse på alt lige fra ordens-
reglement til princip for deling af 
klasser, vikardækning eller hvilke 
valgfag der skal tilbydes. Derfor 
gør det ikke noget at få gode li-
berale kræfter ind i skolebesty-
relserne. 

Så opfordringen 
hermed givet videre.

Til august træder en større æn-
dring af folkeskolen i kraft. Det 
sker på baggrund af den aftale 
som regeringen, DF, V og K blev 
enige om i juni 2013.

Reformen har til formål at styrke 
folkeskolen samt fastholde og 
udvikle fagligheden gennem 3 
overordnede mål:
•	Folkeskolen skal udfordre alle 

elever, så de bliver så dygtige, 
de kan

•	Folkeskolen skal mindske be-
tydningen af social baggrund i 
forhold til faglige resultater

•	Tilliden til og trivslen i folke-
skolen skal styrkes blandt an-
det gennem respekt for pro-
fessionel viden og praksis.

Jeg vælger at sige det på en an-
den måde: Vi skal have et bedre 
resultat af de mange penge som 
vi bruger på den danske folke-
skole. De danske elever er ikke 
stærke nok fagligt og folkesko-
len magter ikke at udfordre alle 
elever, uanset om det er den 
elev som har svært ved det bog-
lige, eller den elev som har brug 
for flere udfordringer i det fag-
lige.

Der opsættes mål om at 8. 
klasses elever skal nå samme ni-
veau som 9. klasse i dag og at 
alle elever forlader folkeskolen 
med mindst 02 i dansk og ma-
tematik.

Undervejs i skolegangen er 
målsætningen, at mindst 80 pct. 
af eleverne skal være gode til 
at læse og regne i de nationale 
test, samt at andelen af de al-
lerdygtigste elever i dansk og 
matematik skal stige år for år, 
og andelen af elever med dårlige 
resultater i de nationale test for 
læsning og matematik skal redu-
ceres år for år. Dertil kommer at 
elevernes trivsel skal øges.

For at nå målene, er et af mid-
lerne, at timetallet i dansk, ma-

tematik, natur/teknik og musik 
forhøjes for forskellige klasse-
trin. Der indføres undervisning i 
engelsk fra 1. klasse og under-
visning i 2. fremmedsprog fra 5. 
klasse. Der indføres obligatorisk 
valgfag fra 7. klasse. Motion og 
bevægelse skal indgå i skoleda-
gen med gennemsnitligt 45 min. 
om dagen. Faget ”Håndværk og 
design” erstatter sløjd og hånd-
arbejde.

Ud over flere timer, da afsæt-
tes også tid til faglig fordybelse 
og lektiehjælp, som frem til næ-
ste folketingsvalg bliver et fri-
villigt tilbud for eleverne, men 
derefter et fast tilbud. Lektie-
hjælpen giver en god mulighed 
for de elever, der har svært ved 
at få hjælp til lektierne hjemme 
og dermed et af midlerne for at 
mindske betydningen af den so-
ciale baggrund.

Reformen giver ikke kun en 
længere skoledag, men skole-
dagen bliver også mere varieret 
med plads til daglig bevægelse. 
Jeg ser meget frem til den sko-
le der starter til august. Hvis vi 
gør det rigtigt, så får vi en skole 
i Danmark, som har stor fokus 
på fagligheden, men også er 
opmærksom på, at ingen børn 
modtager læring på den samme 
måde. Den understøttende un-
dervisning skal sikre, at eleverne 
oplever flere forskellige måder at 
lære på og at de har tid til faglig 
fordybelse samt de får mulighed 
for  at arbejde med et bredere 
udsnit af deres evner og interes-
ser. I sidste ende skal det også 
medvirke til at hæve det faglige 
niveau.

Men det er ikke kun eleverne 
der får glæde af den nye folke-
skole. Det gør lærere, pædago-
ger og ledere også. Der afsæt-
tes 1 mia. kr. til at efteruddanne 
lærere og pædagoger. Det er et 
mål, at lærerne i 2020 har un-
dervisningskompetencer i de fag 

de skal undervise i, svarende til 
linjefag.

Endelig giver reformen sko-
lelederne mulighed for at være 
personaleleder med ansvar for 
at lede og fordele arbejdet på 
den enkelte skole. En optakt til 
aftalen om folkeskolereformen 
var lærernes overenskomst der 
skulle gøre det op med de stive 
regler for arbejdstid som lærer-
ne havde fået i overenskomsten 
i 2008. En aftale som fastlagde 
hvor megen tid der var til under-
visning, forberedelse og andre 
aktiviteter.

I stedet skal det være skolele-
deren, der aftaler med den en-
kelte lærer, hvordan arbejdstiden 
skal skrues sammen og dermed 
læreren, der i dialog med sin le-
der, tilrettelægger sin arbejdstid 
ud fra elevernes behov samt ud 
fra sine egne evner, lyst og ud-
viklingsmål

Jeg glæder mig over, at skole-
lederne nu får lov at være ledere 
og det politiske flertal i Næstved 
kommune ikke er faldet for fri-
stelsen til at lave en ny arbejds-
tidsaftale med lærerne. Hvis det 
havde været tilfældet, da havde 
det været uden grund at vi skulle 
igennem sidste forårs konflikt og 
lockout.

Reformens mål er ganske glim-
rende, hvor flere elever skal 
kunne mere og færre elever 
opnå mindre. Jeg ser dog ger-
ne, at Næstved kommune også 
sætter mål for, hvad eleverne i 
Næstved kommune skal opnå 
af resultater. Vi må gerne være 
mere ambitiøse. Folkeskolerne 
i Næstved kommune ligger ikke 
højt på ranglisterne når skolerne 
holdes op mod hinanden og skal 
vi sætte mål der kan måles, så 
er karakterer ved afgangsprøven 
ganske brugbare. Jeg ser gerne, 
at elevernes prøveresultat ved 
udgangen af 9. klasse år for år 
bliver bedre. Ikke kun som gen-

Folkeskolereformen
Af  Niels True, medlem af Børne- og skoleudvalget



12

Af  Søren Revsbæk

Vandløbspleje
Der var ikke noget som hed en 
stille start for det nye Tekniske 
Udvalg. En af de første sager 
som Karsten Nonbo og jeg skulle 
bakse med, er fællesregulativet 
for vandløb. Det er nok en sag 
som nok kun interesserer 2-3% 
af kommunens befolkning, nem-
lig landbrugere, men for dem er 
den til gengæld uhyre vigtig og 
derfor også vigtig for os.

I en nøddeskal handler det 
om, hvor meget der skal renses 
op og slås grøde i vandløb. Ren-
ses mindre op, vil vandet stå op 
på markerne og det går ud over 
afgrøderne. Vi har fået en be-
slutning i Teknisk Udvalg om, at 
formålet med regulativet er for-
enkling, ikke forringelser; og det 
vil vi holde såvel politikere som 
forvaltning op på. Vi har haft en 
løbende god dialog med ålauge-
ne og Gefion i sagen.

Kollektiv trafik
Den næste store sag var bus-
serne. Der bliver sparet, men 
heldigvis slet ikke i det omfang, 
der var lagt op til. Der spares 
1.675.000 kr. næste år. 

Besparelsen går ud over en lang 
række afgange i dagtimerne på 
mange andre ruter, fordi vi har 
lagt busserne, så de følger sko-
lernes ringetider. Med andre ord: 
Skolebørnene kan bruge den al-
mindelige bus og på den måde 
kan vi spare på den deciderede 
skolebuskørsel. Derudover spa-
res nogle afgange på rute 615 og 
611, fordi disse er meget dyre i 
kommunalt tilskud.

En solstråle er dog, at vi får en 
pendlerbus fra Digtervejskvarte-
ret til stationen, samt at vi  får 
en busafgang når SFO´erne luk-
ker, så de børn der går i skole-
fritidsordning også kan komme 
hjem med bus.

De kommende måneder
Næste store sag er Ring Syd fra 
Præstøvej til Vordingborgvej. Der 
arbejdes lige nu med projekt og 
skal udbydes i licitation. Jeg hå-
ber meget at budgettet holder, 
selvom det er stramt.

Budget 2015 optager også 
udvalgets tid. Vi skal spare på 
driftsbudgettet og lægger op til 
at det rammer den daglige drift 
så lidt som muligt, bl.a. billigere 

vejlys. Nogle kan huske man sid-
ste år slukkede gadebelysnin-
gen. Det gør vi ikke, men vi har 
krævet en billigere pris fra kom-
munens Vejlysselskab, og det har 
vi fået. Så Teknisk Udvalg undgår 
de dramatiske besparelser.

Samarbejdet
Samarbejdet i udvalget synes 
jeg forløber godt. Teknisk ud-
valg spænder fra Enhedslisten 
til Dansk Folkeparti, men det er 
Venstre og Socialdemokraterne 
som i væsentlighed skal være 
enige, hvis samarbejdet skal 
fungere og det synes jeg det gør.
Vi er alle nye i udvalget, så stof-
området er frisk og spændende. 
Jeg har godt nok, i den gamle 
Næstved kommune, siddet i TU 
før fra ´90 - ´94, men der er jo 
sket noget siden.

Til slut vil jeg opfordre alle, 
som har forslag/spørgsmål, eller 
sågar klager, som vedrører det 
tekniske område i kommunen, til 
at kontakte Karsten eller mig. Så 
ser vi på det.

Med venlig hilsen 
Søren Revsbæk  

Formand for Teknisk Udvalg

Vandløb og busser

v/Jess Varming
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ja, det lyder jo lovende
Folketinget har afsat en pulje 
til ældreområdet, som kommu-
nerne kan søge i. Det har vi na-
turligvis også gjort i Næstved.

Vi har fået 15 mio. og disse 
penge har vi netop fordelt.

Det er jo selvfølgelig dejligt 
at få ekstra penge, men vi var 
nogle som måske godt kunne 
have tænkt os at nogle af pen-
gene også var gået til handica-
pområdet, som i mindst lige så 
høj grad mangler dem.

Hvad har vi så brugt pengene 
til?

Vi har brugt nogle af pen-
gene til permanente udvidelser, 
såsom hovedrengøring en gang 
om året og at øge grundvisi-
teringen med en halv time om 

ugen, mens vi har brugt nogle 
af pengene til ”engangsom-
kostninger”, såsom badestole, 
vasketørretoiletter og projektet 
”øvelse gør mester”, som skal 
gøre at borgere kan klare sig 
selv i længere tid.

Vi ville naturligvis gerne have 
givet alle pengene til nogle fle-
re ”varme” hænder – altså flere 
ansatte til at give en bedre ple-
je til borgerne.

Men vi ved at vi til budget 
2015 skal spare mange penge 
– for handicap og ældre områ-
det vil det være ca. 23 mio. Det 
ville derfor være tosset at skrue 
niveauet kraftigt op her til maj, 
for derefter at drosle det ned 
igen til nytår.

Derfor har vi valgt en mere 
fornuftig løsning – synes vi selv 
– hvor også en del penge gives 
til projekter, og engangsinve-
steringer, som man måske nok 
kan kalde ”kolde” hænder, men 
som er investeringer, som kan 
gøre livet bedre på sigt, og som 
gør at borgerne kan klare sig 
selv længere tid, inden man får 
brug for hjælp.

Troels Larsen, medlem 
af omsorgsudvalget

Penge til ældre området
Af  Troels Larsen

LOF Næstved årsmødet 2014
Årsmødet blev afholdt 28. april på Grønnegade Kaserne med 
omkring 30 fremmødte. Formanden Visti Christoffersen frem-
førte i beretningen at man igen i år havde underskud på for-
retningen. Det var nu 5. år i træk at man havde kørt med 
underskud hvilket nu havde reduceret egenkapitalen fra ca 
550.000,- til ca 160.000,-. Formanden fortalte også at sko-
lelederen Lisa Petersen januar i år havde meddelt at hun øn-
skede at fratræde sin stilling med udgangen af juni i år.

På baggrund af dels de løbende underskud dels at man stod 
og manglede skoleleder havde hele bestyrelsen (på nær en) 
på forkant meddelt, at man mente at nye kræfter måtte til. For 
at afklare og sikre at man stadig ville have et LOF for Næstved 
kommune har LOF landsorganisationen så det sidste par måne-
der været ind over og organiseret og sikret at man efter års-
mødet havde en ny bestyrelse der kunne tage udfordringer op. 

Der mangler dog stadig et par enkelte medlemmer for at 
være op på fuld bemanding af bestyrelsen så hvis du har lyst 
til at være med til at sikre at der også i fremtiden er et LOF 
i Næstved kommune, så henvend dig til Karsten Toksvig LOF 
Landsorgansationen tlf 33267877 / 23258833 
E-mail kat@lof.dk som så vil formidle 
kontakt til den nye bestyrelse.

Mvh. Visti Christoffersen, 
tidligere formand LOF Næstved.
  

Mød venstres 
byrødder!

– På Fixvej 8. klokken 19

Du behøver ikke at være med-
lem af Venstre for at deltage, så 
føl dig velkommen til at hive en 

ven under armen!

22. maj, Søren Revsbæk

19. juni, Elmer Jakobsen
(Grillaften - Entre 50 kr)

21. august, 
Stegt flæsk i golfklubben

(Annonce følger. Kun for 
medlemmer, Karsten Nonbo)

18. september,
 Kirsten Devantier

23. oktober, Karsten Nonbo

20. November, Otto Poulsen

Entre: 20 kr

Tilmelding på 21 12 21 43
eller fixvej@stofanet.dk

Vi glæder os til at se dig/jer

Med venlig hilsen
Næstved Vælgerforening
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Da det er første gang siden val-
get der udsendes blad, vil jeg 
gerne takke for de 580 stemmer, 
som er mit hidtil bedste valg. 
Det gode valg gav nogle forhåb-
ninger, som ikke blev indfriet, 
hvilket har betydet helt nye ar-
bejdsområder for mig. Der skete 
også det, at Teknisk Udvalg og 
Ejendomsudvalget fik helt nye 
besætninger. Samtidig med, der 
her i foråret sker udskiftning på 
flere ledende poster i embedsni-
veauet hos Teknisk forvaltning, 
betyder det at hukommelsen er 
kort hele bordet rundt. Det kan 
have sine fordele, men det kræ-
ver også større forståelse for 
borgere og firmaer, som sam-
arbejder med kommunen. Det 
skyldes aftaler ikke er nemme at 
holde, hvis ingen kender dem. At 
få læst op på skriftlige aftaler, er 
et stort arbejde, og de mundtlige 
vil som oftest kun være kendt af 
borgeren. Derfor er der kun at 
sige: henvendelse er nødvendig 
hvis indgåede aftaler ikke bliver 
holdt. Det behøver ikke være ond 
vilje, men skyldes (forhåbentlig) 
manglende viden. Jeg er en af 
dem som kan bebrejdes denne 
udvikling, men når tingene ud-
viklede sig som de gjorde, er jeg 
glad for de valg jeg har truffet.

Ejendomsudvalget
Udvalget er ikke nået så langt i 
arbejdet, men har indledningsvis 
taget den holdning, at hvis der 
er sager som ligner hinanden, 
skal de forelægges udvalget. 
Kan udvalget efter behandling 
af flere sager enes om en linje, 
så vil denne blive beskrevet, så 
sagerne kan klares administra-
tivt og dermed hurtigt. Møde-
frekvensen er sat ned hvilket 
ikke er tilfredsstillende set med 
borgerøjne. Men med gennem-
gangen af regnskabet for 2013, 
blev det lysende klart, at det er 
nødvendigt at holde igen. Blandt 
de kommende sager er bygning 
af endnu et supermarked, denne 
gang i Karrebæksminde. Byrådet 
er ofte blevet bebrejdet, at der 
bygges for mange supermarke-
der. Jeg mener så længe disse 
bygges for private penge, så er 
det op til kunderne, hvem der 
skal overleve. I mit eget område 
lukkede vi en brugs og en efter-
følgende købmand, fordi vi ikke 
bakkede op.
 
Kulturudvalget
Dette udvalg er der, hvor mest 
politik kan drives, da området 
ikke er belagt af snærende bånd 
lovgivningsmæssigt, som de øvri-

ge udvalg. Også her skal vi i gang 
med en større spareøvelse, som 
vil komme til at ramme brugere 
af en lang række fritidsaktivite-
ter. Besparelserne kan i skriven-
de stund kun blive et gæt, det 
som er bragt i spil, er et stop for 
løn og prisfremskrivninger. Dertil 
en reduktion i lokaletilskud. Det 
er ikke nogen sjov øvelse, men 
igen så er der helt andre frihe-
der på dette område.
 
affald+
Er en meget spændende virk-
somhed, som Næstved ejer 
sammen med Slagelse, Sorø, 
Ringsted, Fakse og Vordingborg 
kommuner. Det sidste nye pro-
jekt er Yderzonen, som er et 
genbrugsprojekt bl.a. med en 
genbrugsbutik på Ydernæs. Næ-
ste gang du har været på gen-
brugsstationen i Næstved, så kør 
videre hen ad vejen, så kommer 
genbrugsbutikken på ”venstre” 
hånd. Den er bestemt et besøg 
værd, og har aldrig samme vare-
sortiment to dage i træk.
 

God sommer
Med venlig hilsen

Elmer Jacobsen

Venstre i Næstved har i mange år 
afholdt et traditionelt grundlovs-
møde, og i de senere år sammen 
med Venstre i Faxe. Og det gør vi 
gerne igen. 

Det foregår som sædvanlig på 
Broksø Gods, hvor Cathrine Rie-
gels Gudbergsen beredvilligt stil-
ler parken til rådighed, så vi får 
glæde af de skønne omgivelser. 

Vi er altid beriget med godt vejr 
til grundlovsmøde. Men skulle 
det undtagelsesvis glippe, så har 
Cathrine sørget for en splinterny 
lade til vores rådighed. 

Som årets hovedtaler har vi in-
viteret folketingsmedlem Sophie 

Løhde. Vi er jo godt vant til gode 
talere, og mon ikke Sophie fuldt 
ud kan leve op til vore forvent-
ninger. 

Derudover taler Karsten Non-
bo og folketingskandidat Peter 
Madsen fra Faxe. 

Og så har vi formået at få Anet-
tes Dansestudio til at stille med 
dansere fra den meget omtalte 
balletskole samt med et disco-
show. 

Sophie Løhde er sundhedsord-
fører, og vi benytter lejligheden 
til at sætte fokus på sundhed. 

Det gør vi blandt andet med et 
motionsløb - forskellige distan-

cer, så alle kan være med. En vel-
villig sponsor (FR-Consult) bidra-
ger med 2 kr. pr. løbet kilometer. 
Indtægterne går ubeskåret til Ju-
lemærkehjemmene. En god sag, 
hvor udsatte børn kan hjælpes til 
en god start på livet. Så vi håber 
på at mange vil deltage. 

Der vil undervejs blive serveret 
kaffe, og til frokost kan der kø-
bes en spændende egnsret. 

Så mød op den 5. juni kl. 9.30 
på Broksø - og tag gerne venner 
og naboer med. 

Stig P. Hansen 

tak for valget

Af  Elmer Jacobsen

Grundlovsmøde 2014

Grundlovsmøde 2014 - PrOGraM
Sted: Broksø Gods – Broksøvej 60 – 4160 Herlufmagle.

09:30 Velkomsttale ved Malene Louise Snedgaard, Formand for Venstre i Faxe

09:45  Velkommen til Broksø ved Godsejer Cathrine Rigels Guldbergsen 

10:00  Grundlovstale ved Sophie Løhde, Venstres sundhedsordfører

10:45  Grundlovstale ved Peter Madsen, Folketingskandidat Faxe/Stevns

11:15  Underholdning ved Anettes danseinstitut – Disco Show

11:45  Frokost – Faxes Egnsret 

12:45  Underholdning ved Anettes danseinstitut – Ballet opvisning

13:15  Grundlovstale ved Karsten Nonbo, Folketingskandidat for Næstved

13:40  Spørgetid til de 2 folketingskandidater

14:00  Tak for i dag ved Hans Bay, Formand for Venstre i Næstved

14:15  Løb med Venstre, det sunde valg. 

Indgangen koster kr. 35,- - Gratis kaffe og hjemmebagt kage
Frokost koster kr. 65,-

Startgebyr for løbet er kr. 50,- 
Firmaet FR-Consult sponserer kr. 2,- per løbet kilometer

Overskuddet fra løbet går ubeskåret til Julemærkehjemmet i Skælskør. 

Igen i år skal vi til grundlovsmøde
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Formand, Hans Bay
Vælgerforening Suså/Holmegaard
Formand for Kredsbestyrelsen
Elmevej 43, 4171 Glumsø
2093 2936                             
hbc043@gmail.com

Ulla Malling
Vælgerforening Fladså
Kildebakken 29, Everdrup
4733 Tappernøje 
5556 4005   
jumalling@yahoo.dk

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

Jacob Mols 
Formand Vælgerforening Fladså 
Hovedvejen 92 B
4733 Tappernøje 
55965885  
jam@oea.dk

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

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

Annelise Jørgensen
Vælgerforening Suså/Holmegaard
Tranevænget 20
4160 Herlufmagle 
5550 1530  •  2096 6530 
annelisej@mail.tele.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

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

Else Marie Holm
Formand 
Vælgerforening Næstved
Fixvej 8, 4700 Næstved
5573 5109  •  2112 2143 
Fixvej@stofanet.dk

Hans R. Hansen
Præstø Landevej 1
4700 Næstved
55540034  •  30359693

Peter Berth Knudsen
Vælgerforeningen Næstved 
Formand VU
Indre Vordinborgvej 22
4700 Næstved
41602197  
berth.knudsen@gmail.com

Andreas Nielsen
Vælgerforeningen Næstved 
Næstformand VU
Fælledvej 7, 4700 Næstved 
20722942  

Louisa Rasmussen
 Vælgerforeningen Næstved VU
28 90 10 06  
louisa292@gmail.com

ByRåDSgRUPPEN:
venstre@naestved.dk 
Karsten Nonbo
 55761836  vkano@ft.dk

Kirsten Devantier
 55731504  •  40627504
kidev@naestved.dk

Søren Revsbæk
 55445076  •  20875076
revsbaek@revsbaek.dk

Elmer Jakobsen 
 55444054  •  21455107
eljac@naestved.dk

Otto Poulsen
 55456201
ottpo@naestved.dk

Troels Larsen
 55501708  •  20321708
trlar@naestved.dk

Niels True 
55992728  •  23384359  
nitru@naestved.dk

Cathrine Riegels gudbergsen
2627 1297  
cagud@naestved.dk
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