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Af  Hans Bay, Formand for Venstre i Næstved Kommune, Formand for kredsbestyrelsen

Generalforsamling 
Tak for genvalget som formand 
på Venstre i Næstved Kommu-
ne’s generalforsamling den 12. 
marts.

På det konstituerende møde 
blev Stig Hansen valgt som 
næstformand, Egon Jensen blev 
valgt som kasserer og Ulla Mal-
ling blev valgt som sekretær.

Nyhedsbreve 
Som noget nyt er det nu muligt 
at udsende nyhedsbreve pr mail 
til alle medlemmer i vælgerfor-
eningerne i Venstre i Næstved 
kommune og indtil videre er der 
udsendt to nyhedsbreve. Der vil 
komme en del flere i Folketings-
valgkampen, med information 
om hvad der sker i valgkampen.

Og fremadrettet vil der løbende 
komme information om hvad 
der sker af aktiviteter.

Læs mere her i bladet om de 
kommende aktiviteter. 

Folketingsvalg 2015
Venstre har masser af politik 
at gå til valg på. Se mere på 
Venstres hjemmeside venstre.
dk under punktet politik. Her 
er det værd at lægge mærke 
til Venstres landdistriktudspil 
og andetsteds her i bladet har 
Diego Gugliotta et indlæg/for-
klaring om udgiftsstoppet.

Venstre’s fem mærkesager:
1. For fremtiden skal det kunne 

betale sig at arbejde

2. For fremtiden skal vi have 
flere private arbejdspladser

3. For fremtiden skal Danmark 
åbnes mere for udlændinge, 
der kan og vil – men lukkes 
for dem, der ikke vil

4. For fremtiden skal vi være 
trygge i hjemmet og på ga-
den

5. For fremtiden skal vi gøre et 
godt sundhedsvæsen endnu 
bedre

Grundlovsmøde 2015
Vi kan desværre ikke præsen-
tere det endelige program for 
grundlovsmødet, da det ikke er 
helt klart, her i skrivende stund. 
Men der vil blive afholdt grund-
lovsmøde Broksø gods som vi 
plejer den 5. juni.

Det vil blive annonceret i Næst-
vedbladet, og der kommer også 
et nyhedsbrev til jer hvor pro-
grammet for grundlovsmødet vil 
være og naturligvis vil det også 
kunne ses på vores hjemme-
side.

Mvh
Hans Bay

Kære Medlemmer

Generalforsamling i Næstved vælgerforening Generalforsamling i Suså/Holmegaard 
vælgerforening
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Vi kan nu igen opleve venstre-
fløjens skræmmekampagne ret-
tet mod Venstres nulvækst ud-
spil. Derfor har jeg skrevet disse 
linjer, som kort forklarer hvad 
nulvækst endeligt går ud på: 

Nulvækst er ikke et matema-
tisk regnestykke fremført af 
hverken Arbejdsbevægelsens 
Erhvervsråd, KL eller for så 
vidt angår Venstre selv. Nul-
vækst er en vision og en poli-
tisk holdning.

Nulvækst handler om, at 
den siddende regering vil gøre 
verdens største offentlige 
sektor endnu større. Det vil 
Venstre ikke. De penge, som 
regeringen vil bruge på at gøre 
den offentlige sektor endnu 
større, vil Venstre investere i 
dansk konkurrenceevne ved 
at sænke skatter og afgifter 
(udgangspunktet er at der er 
balance på de offentlige bud-
getter i 2020), så vi kan sikre 
nye arbejdspladser.

For Venstre mener, at det er 
arbejdspladser, som er forud-
sætningen for, at Danmark kan 

bevare sit velfærdssamfund og 
sin velstand.

Venstres ide går ud på, at 
det offentlige forbrug skal 
vokse med udviklingen af løn-
ninger og priser. Således kan 
vi blive ved at købe det samme 
antal varer og samt fastholde 
det samme antal offentlige an-
satte som i dag. Hverken mere 
eller mindre.

Men: Hvis vi ønsker at bruge 
flere penge end i dag på den 
ene sektor, eksempelvis flere 
offentlige arbejdspladser, så 
skal vi reducere tilsvarende 
vores forbrug i andre områder, 
eksempelvis varekøb.

Således opnås der balance 
på de offentlige budgetter, 
samtidig med at den samlet 
størrelse i det offentlige sektor 
VOKSER tilsvarende med pris- 
og lønstigninger i Danmark.

Med det som baggrund kan 
vi konkludere at det jo er kor-
rekt, at hvis vi i fremtiden væl-
ger at bruge flere penge på va-
rer og tjenester end i dag, så 
er det jo sådan, at der er færre 

penge til lønninger, eller om-
vendt. Det er simpel matema-
tik. Men det handler også om 
en politisk prioritering.

Med udspillet, vil det i sidste 
ende være bl.a. kommunerne 
der prioriterer: vil kommuner-
ne have flere ansatte, fint nok, 
de bliver bare nødsaget til at 
reducere deres vareforbrug.

Alternativet til vores udspil, 
som bliver kritiseret af den sid-
dende regering, er netop den 
siddende regerings politik, 
som faktisk har betydet nega-
tivvækst, for det forholder sig 
sådan, at siden Socialdemo-
kratiet, SF og Radikale trådte 
i regeringen i 2011, er der for-
svundet hele 14.000 offentlige 
stillinger. De siger nu at vores 
nulvækst udspil vil skade be-
skæftigelsen i det offentlige, 
mens de ad bagdøren, har 
fjernet de arbejdspladser de 
selv hævder at beskytte. 

NulVæKsT: Hvad er det ?

Af  Diego Gugliotta

Generalforsamling i Fladså vælgerforening Generalforsamling i Fuglebjerg vælgerforening
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Overimplimentering af EU-lovgivning: 
studenterkørsel

Af  Karsten Nonbo

For ikke at man skal tro, at 
denne artikel er skrevet i kam-
pen mellem rød og blå blok, vil 
jeg starte med at indrømme, at 
vi heller ikke selv var for gode, 
da vi sad i regering. Men vi har 
et fælles problem i Danmark: 
vi er mere katolske end paven. 
Dermed har vi også en fælles 
opgave at løse.

Seneste eksempel betyder, 
at det nu skal gå ud over vore 
kommende studenter, som til 
sommer får meget sværere 
ved at køre rundt i veteran-
lastbiler mellem forældrene og 
hygge sig. Sværere bliver det 
også for de museumsfolk, der 
har disse biler som hobby, og 
som finansierer vedligeholdel-
sen af køretøjerne ved at køre 
for studenterne. Ganske som 
andre frivillige organisationer 
tjener de penge til frivilligt ar-
bejde, nemlig vedligeholdelsen 
af vor kulturarv.

Ud af den blå luft har Rigs-
politiet via Justitsministeren 
valgt at droppe muligheden 
for at kunne søge dispensa-
tion til at køre med studenter 
i veteranlastbiler, uden at der 
skal installeres en fartskriver – 
efter reglerne om køre- og hvi-
letider. Begrundelse er dels, at 
det kan være trafikfarligt og så 
er det konkurrenceforvriden-
de, at de skal have lov at køre 
”erhvervsmæssig personbefor-
dring”. Som en ekstra chikane 
har man også her pr. 1. april 
besluttet, at bilerne skal til syn 
inden kørsel – biler, som bliver 
pudset og plejet af museums-
folkene næsten dagligt! 

Er der så trafikfarligt? – Jeg 
har spurgt til antal ulykker de 
sidste 5 år, og svaret er, at der 
ingen er sket i veteranlastbiler, 
men 2 ulykker med almindeli-
ge lastbiler. Er det så konkur-
renceforvridende? – nej, jeg 
tror ikke, at mange vognmænd 
har anskaffet en stor, ny lastbil 
for at køre med studenter 2-3 
dage i juni. Er det så erhverv-
skørsel? – jeg mener det ikke, 
når fortjenesten går til at ved-
ligeholde bilerne. 

Ved forespørgsel til EU-kom-
misionen svares d. 10/4-15, at 
”forordningen gælder ikke er-
hvervskøretøjer, der har vete-
ranbilstatus, og som anvendes 
til ikke-hvervsmæssig person-
befordring. Derfor er sådanne 
køretøjer også undtaget fra 
forpligtigelsen til at installere 
fartskrivere”. Altså er spørgs-
målet kun en fortolkning, og 
den overlader Justitsministe-
ren helt til politiet. Vi politikere 
får mange gange – og somme 
tider med rette – skyld for at 
ville være både den lovgiven-

de, udøvende og dømmende 
magt. Her er det så, den ud-
øvende, som også får lov til at 
være den lovgivende, medens 
Justitsministeren har reduceret 
sig selv til posthus, der vide-
reekspederer mine spørgsmål 
mellem politiet og mig.

Som begrundelse for, at det 
er erhvervsmæssigt, svarer 
politiet, at ”det foregår regel-
mæssigt” – det foregår jo hvert 
år. Så spørger jeg bare: en af-
holdsmand, som har den tra-
dition, at han kun drikker sig 
fuld hvert år til Nytårsaften, er 
han så ”regelmæssig fuld”?

Vi skal stoppe med at give 
EU skylden for alle de dumme 
lovgivninger, som vi selv laver, 
men ikke selv tør stå på mål 
for. Her er sidste udspil fra Ju-
stitsministeren.

Karsten Nonbo, MF (V)  
 

(Spørgsmål og svar nr. 427-444 
kan findes på Transportsministe-
riets hjemmeside)
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Vi har i vores region, som de 
eneste indført 30 dages ud-
redningsgaranti og 30 dages 
behandlingsgaranti. Det er et 
kæmpe løft for vores borgere, 
for hvis vi ikke kan leve op til 
det i eget regi, så bliver man 
henvist til et privat hospital.

Det er ikke blevet nemmere 
at leve op til denne regel. Der 
er stort pres på sundhedsvæ-
senet. Sygehusudgifterne sti-
ger og medicin udgifterne har 
taget en himmelflugt.

Flere ældre. Vi lever – og be-
handles – længere!

Flere alvorligt syge – syge-
huspatienter med hjerte-kar-
sygdomme er steget siden 
2008 med mere end 50.000 
patienter og prognoserne viser 
at flere og flere heldigvis over-
lever og lever med en hjerte-
kar-sygdom.

Hele den store gruppe af kro-
nisk syge, diabetikere og KOL, 
man frygter at der i 2025 vil 
være helt op til 625.000 diabe-

tikere og allerede i dag er der 
430.000 med KOL. Det er en 
stor belastning for vores sund-
hedsvæsen.

Bedre og dyrere behand-
linger. Ny forskning, ny be-
handlingsteknologi og ny me-
dicin gør lægerne i stand til at 
behandle patienterne tidligere, 
bedre og i længere tid. Det be-
tyder dels, at flere patienter 
faktisk kan blive behandlet, 
dels at en større del af patien-
terne overlever kritisk sygdom 
og lever godt videre, Det har 
blandt andre mange kræftpa-
tienter glæde af.

Vi lever op til dette pres her 
i regionen. Men vi har fået en 
bombe – nemlig stigende me-
dicinudgifter. Vi troede i lang 
tid, af den buffer pulje vi havde 
sat af, var nok men desværre 
mangler vi nu 100 mio. De 4 
andre regioner mangler også 
mellem 100 og 160 mio kroner!

I 2014 udgjorde udgifterne til 
sygehusmedicin 7,5 milliarder 
kroner. I 2015 forventes udgif-

terne at stige med cirka 800 
millioner kroner.

Årsagen til de stigende syge-
husmedicinudgifter kan forkla-
res med et stigende forbrug, 
skift til behandling med ny og 
dyrere medicin samt stigende 
priser på medicinen.

Som jeg ser det, er der 6 
muligheder vi kan tage fat på: 
Økonomisk vurdering, Interna-
tionalt prissystem, Alternative 
udbudsformer, Regionale sty-
ringsmodeller, Kvalificeret dia-
log mellem læge og patient og 
sidst men ikke mindst Nedbrin-
gelse af medicinforbruget.

Vi er så småt gået i gang med 
2016 budget forhandlinger, ef-
ter det er kommet i hus, kan 
jeg vende tilbage med, hvordan 
vi vil prøve at løse det her i re-
gionen.

Hvordan går det så i 
region sjælland ?

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

Besøg i Næstveds nye flotte kræftcenter. Deltagerne fik et godt indtryk af centerets virke, 
af lederen Annette Rasmussen og Kirsten Devantier.
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SOS Dansk Autohjælp Tappernøje .... 55 98 12 80

Starthjælp • Brændstof • Døropluk 
Hjulskift • Bugsering

AlArmcentrAl
ring: 70 10 80 90

Det var med megen sorg og 
vemod, at budskabet om Ole 
Steffensens død nåede til mig. 

Ole Steffensen kom oprin-
deligt fra Langeland, hvor 
han blev født og opvoksede 
på en gård. Han aftjente sin 
værnepligt i Livgarden, og her 
fortsatte han også som ser-
gent. Han flyttede til Sydsjæl-
land som forvalter på Høvdin-
gegården ved Mern. Her blev 
han i 1963 gift med sin Jette.  
Siden fortsatte de som forval-
terpar på Bækkeskov Gods, 
inden de købte Åsidegården i 
Snesere i 1972.

Ole var meget udadvendt 
og en dygtig landmand. Da 
hans 2 døtre, Rikke og Trine 
begyndte deres skolegang på 
Korskildeskolen var det natur-
ligt for Ole at gå ind i forældre-
arbejdet. Hans dygtighed, på-
lidelighed og stabilitet var en 
stor årsag til, at han i 1881 blev 
valgt direkte til at være Ven-
stres borgmesterkandidat, da 
Johs. Feldthusen valgte at gå 
på pension. Straks ved konsti-
tueringen viste Ole sin politisk 

taktiske snilde, og han indgik 
en bred konstituering, lige fra 
Socialdemokraterne til Frem-
skridtspartiets, Knud Lind. Han 
forblev borgmester i 20 år, og 
der var ikke siden første kon-
stituering tvivl om, at han var 
langtidsholdbar i politik. Han 
”kvalte langsomt men sikkert 
al modstand i et kærligt favn-
tag”, idet han var bredt fav-
nende. Han forstod at dele ud 
af de små sejre, og han valgte 
hans kampe, når der var god 
vinderchance – og det var der 
tit, fordi han respekterede an-
dres meninger og kunne lytte, 
før han vurderede.

Selv havde jeg den glæde at 
blive socialudvalgsformand i 
1994, og havde et rigtigt godt 
samarbejde med ham til han 
stoppede ved valget i 2001. 
Han udviste tillid, men stillede 
krav. Var der optræk til over-
skridelser på socialbudgettet, 
så måtte man ”en tur ind på 
tæppet”, og med et alvorligt 
smil fik man spørgsmålet: ”og 
hvad vil du så gøre ved det?” 
– så gjaldt det om at kunne 

svare. Der skulle handles – og 
helst hurtigt. 

Ole var den sympatiske, 
men taktiske forhandler, og 
jeg tør godt tilskrive ham, at 
der kom gang i mange ting i 
kommunen. Bl.a. fik han Kom-
munedata og tankanlægget 
ved motorvejen til Tapper-
nøje. Han fortsatte de store 
udstykninger i Mogenstrup, 
Brøderup og Tappernøje.

Han havde et godt samar-
bejde med sine borgmester-
kollegaer og nød også deres 
tillid. Ole vidste, at der skal to 
til en god handel.

Vore tanker i Venstre går til 
Jette og døtrene Rikke og Trine.

Æret være Oles minde. 

Karsten Nonbo

NeKroloG
Ole Steffensen
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Medlemmer af socialdemokra-
terne beskylder den tidligere 
VK-regering for at have ned-
lagt statslige arbejdspladser på 
Sjælland og forsøger også at 
danne et skræmmebillede af, 
at det vil ske igen med en kom-
mende borgerlig regering.

De er dog godt klar over, at 
den anklage er ”for tyk”, så de 
indrømmer dog, at ”den nuvæ-
rende regering skal ikke friken-
des”. Sidstnævnte giver jeg dem 
ret i, idet jeg mindes flytningen 
af Danilog fra Vordingborg til 
Jylland, og hvor svært det var at 
få Hjemmeværnskommandoen 
som en delvis erstatning. For-
svarets Sundhedscenter luk-
kes i Skalstrup på Sjælland og 
flyttes til Forsvarsministerens 
valgkreds i Århus. Jeg må også 

erindre om, at politiets service 
for hittegods, våbentilladelser, 
kørekort m.v. sidste år blev 
nedlagt i Nakskov og på de lo-
kale politistationer og flyttet til 
Storkøbenhavn. Skat lukkes nu 
i Korsør og Holbæk, men forbli-
ver og udvides dog i Næstved. 
Under VK-regeringen beslut-
tede vi at bygge nyt fængsel 
på Falster, som erstatning for 
et københavnsk fængsel. Vi fik 
placeret Veterancentret i Ring-
sted, selv om SF og S ville have 
det i København. Sådan kan vi 
blive ved at skyde på hinanden.

Selv har jeg haft gode erfarin-
ger med tværpolitisk samarbej-
de med Søren Espersen, Helge 
Adam Møller, Magnus Heunicke 
og John Dyrby på rets-, for-
svars- og trafikområderne. Men 

det er sværere med andre par-
tiers repræsentanter på Sjæl-
land, når de bor i København 
eller Jylland. Se bare Enhedsli-
stens 2 repræsentanter er fra 
Jylland. SF’s 2 har forladt sku-
den og er erstattet med én fra 
København. R og K’s bor i Kø-
benhavn. Undersøg selv hvor 
din kandidat bor, før du stem-
mer næste gang.

Skal vi stoppe denne centra-
lisering, så vil det være klogt 
at opstille og vælge kandida-
ter, som bor i området, og som 
kender Sjælland.

Derfor er det ikke bare poli-
tikernes ansvar – det er også 
vælgernes.

Karsten Nonbo, MF (V)
Sjællands storkreds.  

Også statslige nedskæringer 
under nuværende regering

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...

du kan tilmelde dig et Nyhedsbrev 
fra Venstre i Næstved kommune

http://naestved.venstre.dk/

Du finder stedet i højre kolonne, på forsiden. 
Der indtaster din mail adresse. Når du har 

tilmeldt dig der, så kommer der en mail retur til 
dig hvor der er et link du lige skal aktivere.
Så vil du modtage nyhedsbrev fra venstre i 

Næstved kommune, sende dig nyheder og andre 
ting som vi gerne vil informere dig om.

Af  Karsten Nonbo

Gugliotta & co.
Engineering Excellence for a Demanding World

Danmarks
bedste
produktprogram 
til biogas ATEX Ex

Salg • Reparation • Service
og ingeniørrådgivning

• Kapselblæsere
• Sidekanalsblæsere
• Pumper

Tlf. 55 71 11 10
sales@gugliotta.net

Besøg også vores nye hjemmeside
inden for vakuumpumper: www.vakuumpumper.dk

www.gugliotta.dk
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Man må undres. Først stjal det 
alternative samfund, Christia-
nia, byggegrunde og bygninger 
fra staten, hvor de siden er-
klærede, at de ”ville leve alter-
nativt” og uden den store til-
knytning til det øvrige samfund 
– bortset fra bistandshjælp, 
pension, børnepenge, el og 
varme. Siden belønnede staten 
dem med en ”lovliggørelse”.
Nu råber de ”privat ejendoms-
ret”, hvis andre træder ind i de-

res stjålne stuer – ja, de bruger 
politianmeldelser og klager til 
kommunen, hvis andre tilkom-
ne opfører ulovlige bygninger, 
som tager deres stjålne udsigt 
til voldene. 
Topmålet af naivitet viser Re-
geringen nu ved sammen med 
SF og Enhedslisten at ville yde 
Christania statsgaranterede 
lån. Realkreditinstitutionerne 
er ikke så naive, men så træder 
den røde regering til!!

Jeg synes, at det er den største 
hån, man kan give landbruget 
og det øvrige erhvervsliv samt 
husejere, der ikke kan få låne-
tilsagn. Føj.

Karsten Nonbo, MF (V)  

De øvrige partier i Næstved by-
råd har bevilget 1 mio. kr. og 
igangsat en undersøgelse, om 
der kan etableres et vandland i 
Næstved kommune.

Venstre er ikke imod en så-
dan undersøgelse, men me-
ner dog, at den må vente, til 
vi kender økonomien for opfø-
relse og drift af den igang-
værende Arena ved 
Næstvedhallen. 

Her ønskede flertallet også at 
dække det budgetterede un-
derskud på 10 mio. kr. med en 
foræring til Arenaen. Det fik vi 
ændret dette til et lån – der 
er ingen grund til forlods at 
give en sådan tillægsbevilling. 
Kampen for en god økonomi 

skal ikke opgives på forhånd. 
Holder Arenaens budget, så er 
der basis for at gå videre med 
vandland, og så er den bevil-
gede million ikke også smidt 
forgæves ud.  

Karsten Nonbo, MF (V)  

Lån til Christiania, 
men IKKe til erhverv

Vandland må vente
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Egentlig havde jeg allerede 
skrevet mit indlæg til dette 
nummer af Venstres blad. Det 
handler jo om ”det væsent-
lige”, troede jeg, nemlig nul-
vækst. 

Og så blev jeg færdig med end-
nu en hård arbejdsdag, spiste 
aftensmad, og gennemgik da-
gens nyheder som jeg plejer. 
Jeg tager til mit rygerum med 
et glas rødvin, tænder endnu 
en cigaret, lukker døren så 
Mette ikke brokker sig over 
røgen, og gennemgår dagens 
nyheder i min smart phone. 
Der er altid noget at undre sig 
over, men denne gang var det 
anderledes. Denne gang var 
der noget at reflektere over, 
og som var vigtigere end nul-
vækst og al det andet. 

En 22 årig pige forklarer til 
Thomas Blachman, at hun fø-
ler sig ensom.

Pigen flyttede for et år siden 
til en mindre lejlighed for at 

studere. Hun bruger nærmest 
al sin tid hjemme hos sig selv, 
og forklarer så, at hun har to 
stole i lejligheden i håb om, 
at der en dag kommer nogen 
og sætter sig ned ved hendes 
side. Hun siger videre, at hun 
havde forestillet sig at livet 
ved det at bo alene, ville være 
noget andet. At naboerne ville 
kigge forbi og skabe liv om-
kring hende, lige som i tv seri-
en ”Desperates Housewives”. 
Hun troede at naboerne ville 
kigge forbi den dag hun flytte-
de ind og byde hende velkom-
men, og hun forklarer videre, 
at hun føler hun er for genert 
til selv at banke på naboens 
dør og præsentere sig.    

Resultatet er et liv i ensomhed. 
Et liv som, selvom det ser så-
dan ud, nægter jeg at tro hun 
selv aktivt har valgt. For mens 
hun til kameraet forklarer at 
hun føler sig ensom, bider hun 
sig i underlæben, - et udtryk 
der klart fortæller at det ikke 
var det der var meningen. Det 

var sikkert ikke hendes valg, 
men derimod bød det sig så-
dan der, som en konsekvens 
af et samfund der lukker sig 
mere og mere ind i sig selv; 
måske som resultat af den 
livsstil vi har valgt: Effektivitet, 
travlhed, ”succes”, og en nær-
mest indavlet generthed for al 
det nye og anderledes. Og det 
er altså langt fra meningen at 
livet skal leves sådan.

Og så tænker jeg, måske fø-
ler du dig også ensom og er 
genert? I så fald, betragt det 
her som om det er alle os fra 
Venstre i Næstved der lige nu 
står der og banker på din dør. 
Vi har brug for dig, og har du 
også brug for os, er du meget 
velkommen til at kigge forbi 
næste gang vi har møde. Der 
er næsten altid kaffe og mindst 
en opgave der skal løses i fæl-
lesskab, og så snakker vi en 
del politik, både om nulvækst 
og om al det andet der er ret 
væsentligt, netop at vi gør alt 
det vi gør, fordi vi lever.

Alt det andet først og 
så det væsentlige

Af  Diego Gugliotta
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I serien ”1864” var en af ho-
vedpersonerne konseilspræsi-
dent D.G.Monrad, som skildres 
som en naragtig tosse, psykisk 
ustabil, - uden politisk forstå-
else og med begrænset an-
svarsfølelse. Mere end nogen 
anden får han ansvaret for at 
føre Danmark ud i en håbløs 
krig med katastrofale følger.

Sandt er det at han må tage 
sin del af ansvaret for krigen, 
og som han også senere selv 
erkendte, så fejlvurderede han 
de nationale følelser og spro-
gets betydning. Naturligvis 
væsentligt for hans eftermæle, 
men kun en del af sandheden.

Monrad var en højt intelligent 
og belæst mand, der allerede 
som ung var med til at præge 
sin samtid med politiske idea-
ler som frihedsrettigheder, de-
mokrati, lighed for loven – el-
ler med andre ord liberalisme. 
Og hans indflydelse var så stor 
og anerkendt, at han som kul-
tusminister fik ansvaret for at 

skrive udkastet til junigrundlo-
ven 1849 – indførelsen af de-
mokrati i Danmark.

Monrad, der mere end nogen 
betegnes som grundlovens fa-
der, bør naturligvis have al mu-
lig anerkendelse for det. Efter-
følgende er 1849-grundloven 
blevet stærkt kritiseret. Den 
manglede demokratisk bredde. 
Valgretten blev begrænset – in-
gen stemmeret til de fem F’er: 
Fruentimmere, Folkehold, Fat-
tige, Fallenter og Fjollede.

Imidlertid skal det naturligvis 
ses på baggrund af datidens 
forhold og ikke med nutidige 
øjne. Man gik fra enevælde og 
adelsdominans til et demokrati. 
Og set med vore øjne skabte 
Monrad mere end nogen en for-
ståelse for de liberale idealer, 
og kan med rette betegnes som 
en god Venstre-mand. Og det 
længe før Venstre blev dannet.

Stig Hansen 

ditlev Gothard Monrad, 
1811-1887

D.G. Monrad – en sand liberalist

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 KroHør 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
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På det sidste har Socialdemo-
kraterne ført skræmmekam-
pagne og forsøgt at fortælle, 
at Venstres formand går ind for 
en Hærvejsmotorvej i Jylland. 
Sandheden i dette er, at det 
tidligst bliver, når motorvejen 
mellem Rønnede, Næstved og 
Slagelse er bygget. Denne vej 
har allerede fået bevilget 350 
mio. kr. og går i gang, lige så 
snart VVM-undersøgelse er slut 
og linjeføring er besluttet – og 
det bliver i næste valgperiode.

Det kan ikke siges tit nok, 
men derfor er det vigtigt at 
stemme på en lokal kandidat. 
Ligesom SKAT’s arbejdspladser 
i Næstved forøges – i stedet for 
at nedlægges – så skal Bered-
skabsstyrelsen forblive i Næst-
ved og også gerne udvides.

Derfor bør enhver rød stem-
me i Næstved gå til Magnus 
Heunicke og enhver blå gå til 
mig. Vi har før kunnet samar-
bejde, når det gjaldt. Hvad mon 
en kandidat fra København, 
Fyn eller Jylland vil tænke på, 

når vedkommende skal agere 
i forhold til lokale arbejdsplad-
ser, og hvor er argumenterne, 
når han/hun ikke kender områ-
det?

Prøv at se, hvor Næstveds øv-
rige kandidater bor!  

Det er vigtigt at stemme lokalt, 
hvis vi skal opnå noget lokalt

Af  Karsten Nonbo

    Den Gamle Købmandsgård 
        Selskab og mødelokale 

   

 

    

 Stort Rummeligt lokale udlejes  
     Til fester, møder og kurser 
           Op �l 60 personer 
         Te/anre�er køkken 
                Alt i service                     
          Henv. Til Ulla 

 tlf.55564005/22850691 
                  Hjemmeside  

 www.mallingskoemandsgaard.dk 

 
 

 

Kildebakken 29 
     Everdrup 
4733 Tappernøje 

KorsKilde Bilen

niels specht
Vognmand 55 96 59 58

Fasanvænget 34, 4733 Tappernøje
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loF Næstved   
LOF Næstved er stadig aktiv på trods af 
den vigende interesse for aftenskoler.

Har du interesse for kost eller knip-
ling, yoga eller varmvandssvømning, så 
finder du gode muligheder i vores pro-
gram. Og kan der skabes tilstrækkelig 
interesse for ukrainsk, nepalesisk eller 
møbelpolstring, så får vi arrangeret et 
hold. Og meget andet finder du på vores 
program til efterårssæsonen.

Desværre er der ikke råd til husstands-
omdelte programmer. Men gå ind på vo-
res hjemmeside: 
http://naestved.lof.dk/ og se udvalget 
og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Skulle du have lyst til at arrangere kur-
ser, foredrag eller happenings, så hører 
vi også meget gerne fra dig. Eller du har 
måske lyst til selv at dele ud af din vi-
den på et område, som kan samle nogle 
tilhørere. 
Kontakt os på email:naestved@lof.dk

lOF er til for 
at inspirere 
– viden i 
bevægelse.

Stig Hansen

Venstre har brug for din hjælp i valgkam-
pen Så Venstre i Næstved Kommune/
Kredsen forsat kan være repræsenteret i 
Folketinget

• Hjælp til opsætning af plakater, gerne 
som chauffør i en bil.

• Hjælp til at uddeling på torvet, eller 
foran det lokale supermarked.

• Uddeling af foldere i dit lokal område.

• Deltagelse i vælgermøder.

• Uddeling ved (DSB) stationerne her i 
kommunen. 

I kan kontakte:
Formand for Aktivitetsudvalget
else Marie Holm Fixvej 8 4700 Næstved 
tlf. 21 12 21 43 mail: fixvej@stofanet.dk

Mvh Hans Bay

Hjælp i folketings-
valgkampen
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Først vil  vi fra bestyrelsen sige 
jer tak for en rigtig god gene-
ralforsamling, hvor emnet sam-
menlægning var et emne. Skal 
vi lægge vælgerforeninger sam-
men? Ja - det er op til jer som 
medlem at afgøre.

Der er både ulemper og rigtig 
mange ting der kunne tale for 
en sammenlægning, og det er 
jer som medlem der skal tage 
denne  beslutning
 
Når vi starter dagligstue møder 
op igen får I et nyhedsbrev jer 
der har email.

Vi begynder med en grillaften 
med en endnu ikke fastsat po-
litisk taler.

Tak for den store tilslutning der 
har været og er til disse mø-
der. Det er rigtigt hyggeligt og 
stærkt berigende at sidde med 
ikke så mange og spørge ind til 
en politiker, hvad han / hun har 

af meninger om de emner, der 
nu er på netop denne aften.

så er der snart valg
Og hvis der sidder en der gerne 
vil omdele materiale på sin vej, 
og måske også den næste si-
devej, så skriv eller ring til mig.

Giv din mening til kende - skriv 

til Hans Bay og det kommer 
med i næste blad

stem på Karsten Nonbo!

Må alle få en rigtig god sommer 
- vi ses.  

PBV    
formand Else Marie Holm

Kære medlemmer 
i Vælgerforeningen i Næstved

Der var mange taler og lykønskninger til vore tre 25-års jubilarer
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Venstre i Næstved kommune 
afholder fælgende arrangementer 

i den kommende periode

stegt flæsk med persillesovs

Kom til et spændende budgetmøde, 
deltag i debatten, og vær med til at 

præge Venstres indstilling til Næstved 
Kommunes budget 2016.

Oplæg vil blive gennemgået af 
viceborgmester og folketingsmedlem 

Karsten Nonbo.

Arrangementet bliver afholdt i Næstved 
Golfklub den 17.8.2015 kl. 18.00

Der bliver yderligere arbejdet på 
planlægning af en udflugt ned til besøgs-

center Femern bælt ved Rødby Havn.
 Vi vil i den forbindelse prøve at koble 
regional politik eller erhvervs politik til 

dette arrangement.

Følg med i de udsendte nyhedsbreve -
Mvh. Aktivitetsudvalget – Jakob Mols

Alle møder starter kl 19 på Fixvej 8.
kaffe og kage 25 kr.

HuSk tilmelding på fixvej@stofanet.dk 
eller tlf.  2112 2143

Og alle er velkomne
 

deN 12. AuGusT
Vi lægger ud med en grillaften den 12. 

august. 60 kr for grillmad, kaffe og kage.
En politisk taler.

Øl, vand og vin kan købes.
Der kan kun være 25 i min udestue, 

men hvis vi kan sidde ude så er det 40.
Så først til mølle. Alt afhænger af vejret.

deN 21. sepTeMBer
På grund af valget endnu ikke en 

fastlagt taler.
 

deN 21 oKToBer
Kirsten Devantier.

Formand. Sundheds-og psykiatriudvalget

AKTIVITETS-
U DVA LG ET

dagligstue-
møder i 2015



TeleFoN- oG AdresselIsTe 
VeNsTre I NæsTVed KoMMuNe

www.naestved.venstre.dk

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 
5596 5885  
jam@danishagro.dk

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

Pia Belhaiba
Formand 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 
ellebaekgaarden@gmail.com

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  
andreas12nielsen@hotmail.com

Louisa Rasmussen
 Vælgerforeningen Næstved VU
2890 1006  
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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