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Ny ledelse i 
VU Næstved

Venstres Ungdom i Næstved afholdte søn-
dag den 23. august ekstraordinærgeneral-
forsamling med henblik på anskaffelse af en 
ny ledelse. Formandskabet, i form af Peter 
Berth Knudsen (Formand), og Andreas Nielsen 
(Næstformand), havde valgt at takke af frivil-
ligt. Da Louisa Bruun Rasmussen (Kasserer) 
skal studere i USA, skulle der dermed findes 
en helt ny ledelse til foreningen. Den nyvalgte 
ledelse består af Christopher Reimer Thaysen 
(Formand), Cecilie Tromborg Værum (Næstfor-
mand) og Magnus Krogh Otzen (Kasserer). 

»Vi glæder os utroligt meget til at komme 
i gang med arbejdet. Peter og Andreas har 
gjort et godt stykke arbejde igennem de sid-
ste mange år, hvilket der herfra skal lyde en 
kæmpe tak for. Derfor bliver det også vores 
opgave at bygge videre på det fundament 
de har skabt, og ikke lade det være foruden 
nytte.« Siger den nyvalgt formand Christopher 
og tilføjer: »Men vi ved godt, at det ikke bliver 
en dans på roser. Det næste halve år bliver 
meget intenst, hvor vi selvfølgelig skal finde 
vores egen stil, om man så må sige. Derud-
over kommer der jo også en folkeafstemning 
inden årets afslutning, hvorfor der bliver nok 
at tage fat i.«

Den nye sæson er startet.
Se program på hjemmesiden:

www.naestved.lof.dk
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Af  Hans Bay, Formand for Venstre i Næstved Kommune, Formand for kredsbestyrelsen

Så er sommerferie og folke-
tingsvalg overstået, og der er 
masser af udfordringer at gå i 
gang med, for 3. december skal 
der være folkeafstemning om 
retsforbeholdet. Også det kom-
munale budget skal klares, og 
så skal vi i gang med at forbere-
de os til kommunal- og regions-
valget i 2017.

Folketingsvalg 2015
Folketingsvalget gik ikke så 
godt for Venstre, selv om det 
lykkedes for Venstre at danne 
regering med Lars Løkke Ras-
mussen som statsminister.
Lokalt gik det som bekendt hel-
ler Ikke som ønsket for Venstre 
i Næstved-kredsen da Karsten 
Nonbo ikke blev genvalgt til fol-
ketinget. Vi blev straffet hårdt 
for Venstres store tilbagegang, 
som betyder at der er valgt 2 

færre Venstre kandidater fra 
Den Sjællandske storkreds. 
Selv om det ikke lykkedes at få 
genvalgt Karsten Nonbo, er der 
blevet gjort et kæmpe stykke 
arbejde i valgkampen, så derfor 
skal der lyde et stort tak til alle 
der har bidraget til valgkampen. 
Tak til Kredsbestyrelsen, VU, 
vælgerforeningerne, kommune-
foreningen, og medlemmerne.

Håber at i alle er klar igen til 
folkeafstemningen vedr. rets-
forbeholdet 3. december samt 
til Kommunalvalget den 21. no-
vember 2017. Håber at endnu 
flere har lyst til at deltage aktivt
i valgkampen,- vi har brug for al
den hjælp vi kan få.

Budget 2016
Igen i år bliver det ikke let at 
få det kommunale budget til at 

hænge sammen. Her kommer 
byrådsgruppen på hårdt arbej-
de, med at finde de nødvendige 
besparelser, og jeg håber me-
get at det lykkes.

Venstres landsmøde 
Venstres landsmøde er blevet 
rykket til den 21-22. november 
i Herning.

Kommende Aktiviteter
Der vil også være forskellige 
aktiviteter i løbet af efteråret 
den 21. September afholder 
Venstre Næstved vælgerfor-
ening dagligstuemøde, og den 
8. oktober afholder Venstre i 
Næstved kommune besøg på 
Maglemølle. Læs mere om det-
te her i bladet.

Mvh
Hans Bay

Kære Alle

Grundlovsmødet 2015 
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Sommerferien er nu slut, og poli-
tikerne er ved at komme op i om-
drejninger atter en gang. Snart 
skal der forhandles et nyt budget 
for Næstved kommune, og det 
korte af det lange er, at vi i det 
lange løb kommer til at mangle 
penge endnu en gang.

Jeg har dog ikke andet end ros 
at give til vores folkevalgte i kom-
munen, for kigger vi på kommu-
nens regnskab fra 2014, kan vi 
se, at der er blevet gjort meget 
for at tilpasse økonomien. Ikke 
mindst vores likvide midler be-
gynder at se meget bedre ud, og 
nu kan vi også præstere et be-
skedent overskud. Dette udhules 
dog i 2016, og der skal nye initia-
tiver til, for at få det hele til at gå 
op i en højere enhed. Det vil uden 
tvivl være den nye kommuneafta-
le, der i 2016 vil give politikerne 
og administrationen nogle ekstra 
arbejdstimer, for skruen er, fra re-
geringens side, strammet et par 
omgange siden sidst. Der pres-
ses fra regeringssiden for at få 
flere folk i arbejde og ”guleroden” 
er faktisk at der fjernes et stort 2 
cifret million beløb i refusion fra 
staten på arbejdsmarkedsområ-
det. Derudover, falder refusio-
nen for hver enkelt borger uden 
for arbejdsmarkedet afhængig af 
hvor lang tid den pågældende har 
været ledig. Disse refusioner fra 
staten, som vi kommer til at gå 
glip af, er faktisk så store så det 
vil belaste kommunens økonomi 
betydeligt, og tackles problema-
tikken forkert an, vil det resultere 
i et underskud i kommunens kas-
se allerede i slutningen af 2016.

Det faktum vil med stor sand-
synlighed føre til, at især den 
røde fløj i kommunen vil over-
veje, og formentligt også foreslå, 
at indføre skattestigninger for at 

dække hullet. Vi bør sige nej tak 
til den løsning og i det følgende 
forklarer jeg hvorfor.

Venstre er ofte blevet beskyldt 
(af de røde) for at være usolida-
riske og egoistiske, dette er langt 
fra tilfældet, tværtimod, for reg-
ner vi på det, kan vi se at en stig-
ning i kommuneskatten, rammer 
socialt skævt, således at det er 
dem der ejer mindst, der relativt 
betaler mest: 

 
Hvordan rammer borgerne en 
skatte stigning i kommunen?
Vi leger lige med tanken om, at 
der indføres en skattestigning i 
Næstved kommune på bare 1%. 
For at analysere effekten herfra 
tager vi udgangspunkt i tre bør-
nefamilier med to børn. 
Familie 1: Kvinden er folkesko-
lelærer med flere års anciennitet 
og manden arbejder som sagsbe-
handler i kommunen, det ene af 
børnene går på første årgang af 
en ungdomsuddannelse og det 
andet er i 8. klasse i folkesko-
len. De tjener hver især omkring 
33.000dkr/md brutto, så regner 
vi for hver af dem: 
Brutto løn:  400.000
Arbejdsmarkedsbidrag 8%: 
32.000
Personlig indkomst: 368.000
Beskæftigelsesfradrag:  26.800
Skattepligtig indkomst: 341.200
Personfradrag:   43.400
Kommune skatteplig. indk.:  
297.800
Kommuneskat ved 25%:   
74.450
Kommuneskat ved 26%:   
77.428
Difference per person ved 1% 
skattestigning: 2.978dkr/år
Total ekstrabeskatning for 
familie 1:  5.956 dkr/år

Familie  2: Hun er direktør i et 
firma og tjener 1 million om året, 
direktøren er gift med en sælger 
som tjener 400.000 dkr/år:

På samme måde som ovenstå-
ende finder vi ud af at direktøren 
skal af med yderligere 8.498 dkr/
år. Sælgeren skal af med 2.978 
dkr/år
Total ekstrabetaling for di-
rektørfamilien: 11.476 dkr/år.

Familie 3: Kvinden er kasseda-
me i den lokale Brugs og manden 
arbejder på genbrugspladsen. De 
tjener 259.000 dkr hver, De bliver 
indirekte hårdest ramt, for brut-
tolønnen er ikke høj nok til fuld 
beskæftigelsesfradrag, som ud-
gør 6,95% af bruttoindkomsten 
dog maks 26.800dkr i 2015.
Total ekstrabetaling for ar-
bejderfamilien: 3.537 dkr/år 

Hvilken betydning har det så 
for de enkelte familier: 
Familie 1 kan se frem til at 
skulle droppe den årlige ferie 
på campingpladsen et sted i Jyl-
land. Samlede de penge ind over 
en årrække på en separat konto 
til drømmerejsen til Thailand, 
kan de nu se frem til at udskyde 
drømmen i nogle år endnu.  
Familie 2 Her har man fjernet 
1000dkr/md fra forbrugsbudget-
tet, dog tjener de så meget, at 
det ikke har den helt store indfly-
delse på deres levestandard. 
Familie 3 har altså et problem 
nu, for det var på forhånd meget 

Derfor siger jeg Nej TAK 
til skattestigninger

Af  Diego Gugliotta

fortsættes nederst på næste side
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De foranstående budgetforhandlinger

Af  Karsten Nonbo

Venstre v. Næstveds lokalfor-
mand, Else Marie Holm, havde 
mandag den 17. august arrange-
ret budgetmøde i Næstved Golf-
klubs hyggelige lokaler, og mødet 
var for alle de øvrige lokalafdelin-
ger i Suså/Holmegård, Fladså og 
Fuglebjerg også. Det var et rigtig 
godt arrangement, som jo ind-
ledtes med Stegt flæsk og Persil-
lesovs - så er man allerede godt 
igang.

Vi havde måske fået placeret 
arrangementet lige tidligt nok 
på året i forhold til selve bud-
getarbejdet. Jeg tror, at vi til 
næste år skal lægge det i sep-
tember, umiddelbart før eller 
efter førstebehandlingen i byrå-
det. Så kan der siges lidt mere 
konkret.

Dette lagde dog ikke en dæm-
per på talelysten, hverken for 
Kirsten Devantier, Niels True el-
ler mig fra byrådet og så sande-
lig heller ikke på inspirationen 
eller talelysten fra de fremmød-
te V-medlemmer. Jeg håber, at 
det bliver en fast årlig tradition, 
hvor hele kommunens V-med-
lemmer vil møde op. Det giver 
god inspiration til byrådsmed-
lemmerne, og så kan alle i lo-

kalforeningerne lære hinanden 
at kende på tværs af de gamle 
kommunegrænser.

Om selve budgetforhandlin-
gerne kan siges, at Venstre ikke 
bliver en del af et forlig, hvis 
der indgår skatteforhøjelser. Vi 
mener stadig, at der kan findes 
penge inden for administration, 
effektiviseringer og prioriterin-
ger af, hvad der er kommunale 
opgaver. Vi har kerneområder, 
som skal tilføres flere penge. 
Simpelthen fordi, at de er un-
derbudgetteret. Handicappede, 
psykiatri, syge, sygehusindlæg-
gelser, anbragte børn er områ-
der, hvor vi ikke kan sige nej, 
og derfor lige så godt søge at 
afsætte penge svarende til det 
faktiske behov. Også skoleom-
rådet skal tilføres penge, men 
der skal dog også findes effek-
tiviseringer på dette og børne-
pasningsområdet.

Jeg gentager gerne, at Venstre 
ikke går med til skatteforhøjel-
ser og så hellere står uden for 

et forlig. Jeg erkender dog også, 
at det bliver svære betingelser 
at sætte. Det ligger vist helt 
klart, at S til hver en tid kan fin-
de flertal med SF, Ø og Radikale 
til skatteforhøjelser. De har 17 
ud af 31 mandater og kan bare 
stemme det igennem. Derfor bli-
ver opgaven, at gå ind i seriøse 
forhandlinger med forligsparti-
erne fra sidste år, nemlig S, K 
og SF. Skulle SFs enlige mandat 
melde fra, så lever vi nok med 
det. Og skulle DF melde til, så 
går det også - dog skal det være 
inden for de rammer, som V, K 
og S kan acceptere.

Førstebehandlingen er tirsdag 
d. 15. sept. Venstres byrådsmed-
lemmer holder møde i week-
enden 19.-20. sept. og indgiver 
partiets budgetforslag til de an-
dre partier mandag 21. Derefter 
går forhandlingerne i gang. Der 
forhandles hver eftermiddag de 
følgende dage i uge 39, ind til et 
budgetforlig et på plads - med 
eller uden Venstre.

småt med pengene. De bor en-
ten til leje eller har et bank lån 
med høje renter, for de har ikke 
økonomi til at blive godkendt til 
et F1 afdragsfrit lån. Nu har vi ta-
get yderligere 300dkr/md fra de-
res fælles budget, og her kan det 
mærkes i hverdagen.

pensionisterne rammes hårdt
Som vi kan se, rammer en kom-
munal skattestigning socialt 
skævt. Jeg har ikke regnet for 
pensionister. Pensionister bliver 
dog ramt hårdest, i og med at de 

ikke modtager beskæftigelses-
fradraget overhovedet, således 
er det kommunale skattegrund-
lag for denne gruppe endnu 
større forholdsmæssigt. Jeg har 
hellere ikke regnet på de fra-
dragsordninger der findes gen-
nem pensionsopsparinger, men 
her vil det uundgåeligt forstærke 
skævheden, i og med, at dem der 
sparer mest til pension, også er 
dem der tjener mest.

Vejen frem
Ingen er tjent med en forhøjelse 

af kommuneskatten. Derfor bør 
vi i Venstre koncentrere os om at 
finde de midler der kommer til at 
mangle i de kommende år, gen-
nem yderligere effektivisering, 
samt ved en proaktiv indsats, 
Det er efter min mening i særde-
leshed Beskæftigelsesudvalget 
som bør være primus-motor og 
frontfigur i kampen om at skabe 
de arbejdspladser vi mangler i 
kommunen. For det er gennem 
et stærk arbejdsmarkedet at vi 
fastholder et højt velfærdsniveau 
i vores samfund.   



6

I Næstved Kommune bruger vi 
kun ca. 68 kr. på sundhed, når 
gennemsnitskommunen bruger 
100 kr.

Dette kan vi måle i de såkaldte 
ECO nøgletal, hvor vi kan sam-
menligne os med de øvrige kom-
muner.

Næstved Kommunes sund-
hedsområde ligger på index 68, 
så vi har markant færre kroner at 
gøre godt med, når vi skal sikre 
og udvikle sundhedsområdet.

MEN på trods af det er jeg fak-
tisk stolt over, de resultater vi 
opnår på sundhed.

Genoptræning
Kommunerne varetager langt 
hovedparten af genoptrænin-
gen efter sygehusindlæggelser 
-  denne opgave blev lagt ud til 
kommunerne i forbindelse med 
Strukturreformen.

Siden 2007 er antallet af bor-
gere, der henvises til genoptræ-
ning i kommunalt regi eksplode-
ret i Næstved Kommune -  vi har 
i perioden haft en stigning på 
mere end 200 procent.

På trods af den store stigning 
lykkes det alligevel Sundheds-
centret, som varetager genop-
træningen, at sikre, at stort set 
alle borgere kan starte genop-
træning inden for 7 hverdage.

Her til skal lægges, at bruger-
tilfredshedsundersøgelse på 
genoptræningsområdet viser, at 
der er en særdeles høj tilfreds-
hed med genoptræningen og 
ligeledes den ekspertise tera-
peuterne lægger for dagen. Bor-
gerne er glade for at komme på 
Sundhedscentret, også selv om 
pladsen er trang.

Nyt center for Hjerneskade 
i Næstved
I slutningen af maj måned i år 
slår vi dørene op for et nyt min-
dre center for borgere med er-
hvervet hjerneskade.

Det er et tiltag, der stort set 
ikke koster kommunen ekstra 
penge.

Det nye tilbud til en sårbar 
målgruppe beror i al sin enkelt-
hed på, at vi samler væsentlige 
dele af vores nuværende indsat-
ser i ét hus  og én ledelse.

Det betyder forenkling og én 
indgang for borgerne.

Jeg er overbevist om, at vi vil 
lykkes med dette nye organisa-
toriske  set-up til gavn for bor-
gere, der får en erhvervet hjer-
neskade som f.eks. en blodprop 
eller et traume i hjernen   -  samt 
deres pårørende.

Jeg glæder mig til at kunne ind-
vie det nye center for hjerneska-
de i sensommeren -  og centret 
får til huse på Tommerupvej 12, 
Næstved.

Sundhedspolitikken
For at skabe liv i vores Sundheds-

politik skal visionen og målsæt-
ningerne omsættes til konkrete 
handlinger og aktiviteter i alle 
relevante fagområder i Næstved 
Kommune.

Det er vi i fuld gang med, og 
jeg glædes over at opleve de 
mange sundhedsinitiativer, der 
ser dagens lys.

I Sundheds- og Psykiatriudvalget 
har vi i 2015 særligt fokus på:
•	Børn	og	unge	skal	bevæge	sig	

mere og deres madvaner skal 
være sundere

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

I 2016 forventer jeg, at vi yder-
ligere sætter skub i nye sund-
hedstiltag indenfor:
•	Den	mentale	sundhed
•	Den	sociale	lighed	i	sundhed.

Sundhedsaftalen 
2015 – 2018
Sundhedsaftalen for sygehuse-
ne i  Region Sjælland, de 17 kom-
muner og almen lægepraksis er 
netop godkendt i Sundhedssty-
relsen.

Sundhedsaftalen udvikler og 
sætter standarder for godt sam-
arbejde mellem de 3 sektorer, så 
borgerne / patienterne oplever 
et sammenhængende og koordi-
neret sundhedsvæsen.

Vi er godt på vej; men må dog 
også erkende, at vi er ambitiøse, 
for vi har sat os ikke mindre end 
51 mål, som vi ved fælles hjælp og 
godt samarbejde vil strække os 
for at opnå i den kommende 4 åri-
ge periode for sundhedsaftalen.

Kirsten Devantier, formand for 
sundhed og psykiatri.

Mest mulig sundhed 
for HVer en krone!

Af  Kirsten Devantier
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Carl Ploug var digter, journalist 
og redaktør på avisen Fædre-
landet, hvorfra han formidlede 
sine nationalliberale syns-
punkter.

Han var i en årrække med-
lem af Folketinget og senere 
Landstinget.

Han tilhørte fra starten den 
nationalliberale fløj, og var 
meget optaget af periodens 
ændringer af grundloven. 

Som Monrad kom han til at 
støtte krigen i 1864, og neder-
laget gav ham nok en drejning 
i en mere konservativ retning, 
og han gav sin støtte til Højre.

Han var meget optaget af at 
udvirke en udvikling i retning 
af mere personlig frihed og ar-
bejdede i det grundlovgivende 
arbejde for almindelig valgret 
– for mænd.

Her i 100-året for almindelig 

valgret til kvinder er det lidt 
historisk interessant at erin-
dre hans kommentarer til de-
batten om kommunal valgret 
til kvinder i landstinget i 1888:

”Det vanskelige kvindesind 
og hidsige temperament eg-
ner sig ikke til parlamentarisk 
arbejde!”

Eller præciseret:
”Dersom der kommer stærkt 

bevægede Øieblikke, tror jeg, 
at Kvindens Ophidselse baade 
er stærkere og vanskeligere at 
dæmpe end Mændenes, og da 
kommer man mindre let til den 
roligere Overveielse, hvori man 
dog i en lovgivende Forsamling 
altid burde befinde sig.”.

Som man kan forstå blev for-
slaget nedstemt allerede un-
der førstebehandlingen.

Stig Hansen

Carl 
ploug  

1813 - 1894

MINDeorD:
Æresmedlem Vagn Hansen 
Søndag den 2. august fik vi den 
triste besked at Vagn Hansen – 
tidl. Gelstedgården - var død.

Vi havde hørt at helbredet 
svigtede, men det var alligevel 
ikke ret mange uger siden vi 
havde set og talt med Vagn, og 
her var han helt frisk.

Vagn kom fra Lolland, men 
sidst i halvtredserne købte han 
og Ane Margrethe Gelstedgår-
den.

Kort efter blev Vagn valgt ind 
i Sognerådet i gl. Herlufmagle 
kommune. Siden fik han sæde 
i de skiftende kommuner, og i 
1978 blev han medlem af Stor-
strøms Amtsråd, hvor han blev 

formand for mindretalsgrup-
pen.

Alle steder blev han indvalgt 
af Venstre, hvor han var meget 
værdsat. 

Han blev således æresmed-
lem af Venstre.

Vagn har været med i utallige 
bestyrelser, og foreninger, og 
da han grundet alder ophørte 
med sine forskellige hverv, fort-
satte han med flittigt at deltage 
i de forskellige møder og gene-
ralforsamlinger. 

Særligt Herlufmagle Hallen 
havde en stor plads hos Vagn. 
Her var han en at de fire der i 
sin tid startede Hallen.

Han kom også altid til gene-
ralforsamling i vores lokale Ven-
streforening ”Venstre i Suså/
Holmegaard” – og han ringede 
flittigt til os der stadig var med, 
og tildelte os ros – eller ris – 
for det vi lavede. Og kom med 
gode indspark og ideer til for-
skellige ting.

Æret være 
Vagn Hansens minde

Troels Larsen
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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.

Gugliotta & co.
Engineering Excellence for a Demanding World

Danmarks
bedste
produktprogram 
til biogas ATEX Ex

Salg • Reparation • Service
og ingeniørrådgivning

• Kapselblæsere
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Som jeg skrev i mit sidste indlæg, 
rammes regionerne rigtig hårdt 
på økonomien. Udgiftspresset er 
især de stigende medicinudgifter 
og til dels respirator-patienter.

Vi har ved driftsopfølgningen 
pr. 31.maj set og vurderet at der 
er en stor ubalance. Samtidig 
har regionerne endnu ikke ind-
gået en økonomiaftale med re-
geringen, det gør at økonomien 
i 2016 er meget usikker. Ligesom 
det er mere end uoverskueligt 
som grundlag for starten på det 
kommende budgetarbejd.

Vi har fra Regionsrådets side 
meldt en 2% besparelse ud alle-
rede nu, så det kan nå at blive 
indarbejdet i  budget 2016.

Overordnet set kan de initiati-
ver, som hver enkelt enhed i hele 
regionen har udarbejdet, opde-
les i flere kategorier:
•	Ændret	arbejdstilrettelæggelse
•	Organisationsændringer
•	Personalereduktioner
•	Andre	interne	initiativer

Det er for tidligt at vurdere de 
endelige personalemæssige 
kon sekvenser af de forskellige 
initiativer, da der kan ske om-
placeringer, naturlig afgang i 
stedet for afskedigelser.

Der er allerede kommet flere 
forslag ind fra sygehusledelser-
ne, som har haft de forskellige 
forslag gennem Område –MED. 
Man kan sige der er kørt en åben 
proces. Men svært bliver det.

Dansk Sygeplejeråd har netop 
i et åbent brev til Christiansborg, 
udtrykt deres store bekymring, 
hvis der ikke bliver tilført flere 
penge til sundhedsvæsenet men 
i stedet sker store millionbespa-
relser.

Forhandlingerne mellem regio-
nerne og regeringen er netop i 
dag den 17. august gået i gang. 
Man mener fra regionernes side, 
at der skal mindst 2 mia. kr. eks-
tra på bordet, hvis blot regioner-
ne skal fortsætte den nuværende 
drift og undgå besparelser.

Sygehusenes galopperende ud-
gifter til medicin ventes at blive 
på ca. 7,9 mia. kr. i år, med rask 
stigning de kommende år.

Det vil som sagt hvis ikke der 
bliver tilført midler have kon-
sekvenser for vores sygehuse. 
Næstved vil især blive ramt da de 
ikke har mange højt specialise-
rede behandlinger.

Jeg kan på de foreløbige tal se, 
at der vil blive en skævvridning 
i personalereduktionen mellem 
Roskilde/Køge og Næstved/Sla-
gelse/Ringsted. Desværre er me-
get af kompetencen lagt ud til 
de enkelte sygehusledelser, om 
hvordan de vil tilrettelægge de-
res drift. Men som politiker må 
jeg også se på den geografiske 
ulighed. Og det vil jeg gøre.

Kirsten Devantier medl. 
Næstved byråd og gr. formand 

i Region Sjælland

Det hårde pres på Regionerne!

Af  Kirsten Devantier
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Valget og den 
nye regering

Af  Karsten Nonbo

Så fik vi den håbede borgerlige 
regering, men det blev desværre 
med en slagen Venstregruppe 
med 13 færre medlemmer. Det 
bliver i tiden fremover, at Lars 
Løkke forhåbentlig skal måles på 
andet end tøj, løse rygter og rej-
ser. Nu må vi hjælpe hinanden, 
så vi igen får de rette proportio-
ner ind i politik. Nu må det være 
landets økonomi og borgernes 
fremtid, som sættes i højsædet. 

Ingen er vist i tvivl om Stats-
ministerens politiske talent og 
forhandlingsevner. Nu bliver der 
brug for begge dele. Der ligger 
store økonomiske opgaver foran. 
Opgaver hvor f.eks. flykøb for 
over 20 mia. kr. må kunne få hans 
rejser på første klasse til at bleg-
ne - selv hos den argeste Ven-
stremodstander. Opgaver, hvor 
der skal samles flertal fra sag til 
sag, og hvor alle andre borgerlige 
partier mener, at lige netop de er 
tungen på vægtskålen. Det bliver 
”kamp fra hus til hus” - som man 
siger i militærsprog.

Selv var jeg en af dem, som måt-
te afgive mandat. Sådan er livet, 
når man stiller op til valg. Der er 
2 muligheder, og nu har jeg prø-
vet dem begge. Det er nok me-
get sundt. 

Med risiko for, at nogen tæn-
ker, at ”rønnebærene er sure”, 
så vil jeg dog godt have lov til 
at sige sandheden fortsat. Det 
betyder, at jeg vil tillade mig at 
undres over, at man vælger 12 
ud af 25 folketingsmedlemmer 
med bopæl i København eller Jyl-
land til at repræsentere Sjælland. 
Mange siger (efter min mening 
med rette), at Sjælland taber i 
kampen om vækst og arbejds-
pladser til enten København el-
ler Jylland. Derfor er det mig 
ubegribeligt, at man ikke vælger 
lokale. Det gælder alle partier - 
nogen i højere grad end andre. 
Det kan selvfølgelig være fordi, 
man ikke mener, at der er gode 
lokale kandidater - men så må 
man sørme stille nogle sådanne 
op i partierne. Vi var i forvejen 

ikke i flertal på Sjælland, men 
status quo havde været bedre 
end tilbagegang. Det har været 
spændende at arbejde for den 
nye rets- og politikreds placering 
i Næstved, fordoblingen af SKATs 
personale i Næstved, motorve-
jen, cykelstier og alt det andet.

Foran ligger opgaver med at 
bevare Beredskabsstyrelsen i 
Næstved. Jeg så i avisen Sjæl-
landske, at Vordingborgs borg-
mester vil flytte den til Vording-
borg kaserne. Jeg mener nu, at 
vi i fællesskab burde finde nye 
ting, som kunne placeres i Næst-
ved og/eller Vordingborg, og ikke 
kæmpe indbyrdes. Der kommer 
mange nye opgaver i den kom-
mende tid, som jeg ærgrer mig 
over ikke at kunne deltage i, 
men sådan er politik.

Karsten Nonbo

SOS Dansk Autohjælp Tappernøje .... 55 98 12 80

Starthjælp • Brændstof • Døropluk 
Hjulskift • Bugsering

AlArmcentrAl
ring: 70 10 80 90

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
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Den 3. december skal vi igen til 
stemmeurnerne, men hvad dre-
jer det sig endeligt om?

For at forstå det, skal vi starte 
ved vores egen Grundlov, eller 
mere præcist, med sidste re-
vision af Grundloven fra 1953. 
Af paragraf 20 i Grundloven, 
fremgår det at Danmark i visse 
tilfælde kan overdrage suve-
rænitet til eksempelvis EU. Det 
kræver dog at enten stemmer 
150 ud af de 179 medlemmer af 
Folketinget for overdragelsen, 
eller, hvis ikke Folketinget kan 
opnå de 150 stemmer for, skal 
folket spørges i form af en fol-
keafstemning. Det er altså der 
at vi er nu.

De fire forbehold over for EU-
samarbejdet.

Danmark har i alt 4 forbehold 
over for vores samarbejde med 
EU og disse er:
•	Forbehold	over	den	fælles	va-

luta (Euro)
•	Forbehold	over	Unionsborger-

skab
•	Forbehold	 over	 fælles	 for-

svarspolitik
•	Forbehold	 over	 overstatsligt	

(landene i mellem) samarbej-
de om retslige og indre anlig-
gende 

Den Europæiske Union bestem-
mer de overordnede retnings-
linjer for samarbejdet mellem 

medlemslandene ved såkaldte 
traktater, en slags overens-
komst landende i mellem. Den 
sidste af sådanne traktater 
der er bedre kendt som Lissa-
bon traktaten, og som trådte i 
kraft d. 1. december 2009, til-
lader bl.a.  Danmark at beholde 
de 4 ovenstående forbehold, og 
derudover, at vi selv kan vælge i 
hvilken dele af rets forbeholdet 
(de sidste af de 4 i denne arti-
kel) vi vil deltage.

Det er så nu ”forbehold over 
overstatsligt samarbejde om 
retslige og indre anliggende” vi 
alene skal stemme om. Dog skal 
det bemærkes følgende:

I den forbehold er der flere så-
kaldte ”retsakter” som faktisk 
er delområder af retsforbehol-
det. Således skal vi stemme om 
kun de 22 af dem. De resteren-
de, omhandler udlændingepoli-

tik, og regeringen har besluttet 
derimod, at vi i Danmark kører 
vores egen udlændingepolitik.

Det vi så gør hvis vi stemmer 
ja, er at vi tillader Folketinget at 
bestemme fra sag til sag, hvad 
Danmark gerne skal deltage i 
(hvilke retsakt(er) vi gerne vil 
indføre i den danske lovgiv-
ning), og hvor vi skal lade det 
være som det er. Undtaget for 
det, er som bekrevet de rets-
akter omhandlende udlændinge 
politik.  

Følg med på min Facebook 
side, og find ud af hvad de 22 
akter indeholder.

Diego Gugliotta
     

Folkeafstemning for dummies

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

Af  Diego Gugliotta



Landflex - en succes
Som det nok vil være de fleste vel-
kendt, så blev den gamle Oplands-
taxa ordning i august 2013 erstat-
tet af Movias flextur. Med flextur 
kan man, for et beskedent beløb, 
køre præcis hvorfra og hvortil man 
gerne vil køre. 

Det har vist sig, at 1/3 af alle ture 
blev kørt indenfor Næstved by og 
yderligere ca. 1/3 mellem Næstved 
by og en anden by i Næstved kom-
mune og  det var jo ikke lige tan-
ken, da byrådet skrottede Opland-
staxa til fordel for Movias flextur.

Det er blevet en dyr ordning for 

Næstved kommune og budgettet 
bare til flextur nærmede sig 4 mio. 
kr. årligt. Det er penge kommunen 
ikke har, så hver gang der blev 
brugt flere penge på flextur, skal vi 
finde dem ved at spare på de al-
mindelige busruter.

Derfor besluttede Teknisk Udvalg 
på Venstres forslag, at overgå til 
en helt ny særlig Næstved-ordning, 
nemlig Landflex. Landflex er det 
samme som flextur, bortset fra, at 
den kun kan bruges hvis man bor i 
landområdet.

Dermed håber vi at sikre, at folk 

alle steder i landområdet stadig har 
en slags kollektiv trafik, nemlig flex-
tur. Hvis man bor i byen, kan man 
ikke bruge flextur; men så har man 
til gengæld en bus. Byområderne er 
Næstved, Glumsø, Fuglebjerg, Mo-
genstrup, Karrebæk, Lov, Tapper-
nøje og Gelsted/Herlufmagle.

Økonomisk er den ny Landflex en 
succes. I skrivende stund er brugen 
af flextur faldet med ca. 75%. Det 
gør at vi også fremover kan opret-
holde både flextur i oplandet og 
ikke skal spare (lige så meget) på 
de almindelige busser.

Søren Revsbæk
Formand for Teknisk Udvalg
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Som tiden 
dog iler...
Jeg syntes egentlig, at jeg lige er 
startet i byrådet i Næstved og nu 
skal vi allerede i gang med bud-
get nr. 2 i denne valgperiode. Et 
budget som bliver stramt, vi har 
simpelthen ikke nok der bidrager 
til den fælles kasse i Næstved 
kommune og der er stadigvæk 
god plads til forbedringer ifht. 
at komme ud af det kommunale 
morads som vi alle kender og gør 
grin med. Men jeg har brug for 
jeres input. Støder i på absurde 
ting eller har gode ideer udfra 
egne erfaringer om hvordan tin-
gene kan gøres anderledes og 
gerne bedre så giv lyd. Jeg hø-
rer også gerne fra jer hvis der er 
noget der virker rigtig godt så vi 
ikke risikerer at skrotte det.

Men vi er stille og roligt på vej 
den rigtige vej. På hvert eneste 
møde i Plan og Ejendomsudval-
get siger vi alle, det skal tillades 
hvis det ikke kan skade nogen 
(og overholder loven, men loven 
kan jo  af og til tolkes bredt). Jeg 
oplever at det begynder lige så 
stille at smitte af i hele den afde-

ling men fair nok at det tager tid 
når udvalgene og dermed hold-
ningerne skifter hvert 4. år og 
det gør de. 

Nu skal vi snart så småt i gang 
med en ny Kommuneplan og jeg 
vil opfordre jer til at deltage hvor 
I kan, Kommuneplanen er i man-
ge borgeres øjne ikke noget der 
fokuseres på, men kommunepla-
nen danner baggrund for alt det 
vi kan gøre i vores lokalplaner. Vi 
har opfordret til at man sørger 
for tidligt at inddrage borgerne 
for input og lokalviden.

Omkring Børne og Unge ud-
valget (også kaldet Tvangsfjer-
nelsesudvalget), er det et meget 
frustrerende udvalg at sidde i. Vi 
får ingen opfølgning når vi har 
fjernet et barn og vi kan heller 
ikke gøre noget inden. Vi sidder 
der kun med det formål at sige 
ja eller nej til Forvaltningens ind-
stilling (vi kan også ændre den 
lidt), men ellers intet. Det er et 
område der i min optik har haft 
alt for lidt bevågenhed de senere 
år måske fordi at Børne og Skole 

 
udvalget er druknet i skoler og 
daginstitutioner. Men vi har bedt 
om at de får mere information 
fremover og det håber vi så vil 
ske. Jeg er personligt vældig glad 
for at jeg har en uddannelse 
som Cand. Psych, det gør sags 
læsningen meget lettere og ikke 
mindst det at være konstruktiv 
kritisk.

Noget som vi ikke selv er herre 
over i kommunen er en udflyt-
ning af statslige arbejdspladser. 
Der er nye toner på vej, og jeg 
håber at det lykkedes at få flyt-
tet nogle institutioner og styrel-
ser ud i landet. Eksempelvis så 
er det da grotesk at NaturEr-
hvervstyrelsen ligger midt i Kø-
benhavn. Men det er vigtigt at få 
gjort det i ro og mag så man ikke 
hiver tæppet væk under nogle 
mennesker over natten.

Jeg håber alle har haft en god 
sommer, og ønsker alle en god 
høst og et godt efterår.

Cathrine Riegels Gudbergsen

Af Cathrine Riegels Gudbergsen
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Et af våbnene for at redde Næst-
ved kommunes økonomi blev for 
et par år siden besluttet skulle 
være at udlicitere.

En vurdering af vores revi-
sionsselskab – BDO – pegede 
på, at der var mange penge at 
hente, så ”endelig” tog vi hul på 
dette område.

Alle områder i kommunen blev 
undersøgt, og udlicitering af et 
af vores 4 ældredistrikter blev 
udset til at være et af de områ-
der, hvor der var mange penge 
at spare. Omkring 7 mio. kr.!

Og vi var jo hurtige til at gange 
det op med 4. For hvis det lykke-
des at spare 7 mio i et distrikt, var 
det jo sikkert muligt alle steder.

Det lokkede også flertallet 
med til at forsøge udliciteringen, 
selvom det med at udlicitere 
”borgernære” områder ikke li-
gefrem var det område vi havde 
regnet med skulle prøves først.

Heller ikke Kirsten Devantier 
og undertegnede, som sidder i 

omsorgsudvalget, var ligefrem 
vilde med at udlicitere netop 
dette område. Men de mange 
penge lokkede. 

Men igennem foråret, og for-
sommeren, kom det frem at pro-
venuet ved udlicitering svandt 
voldsomt, når man gik tættere 
på med udregningerne.

Dette sammenholdt med at 
nogle kommuner havde haft 
nogle uheldige oplevelser, hvis 
det private firma gik konkurs, 
gjorde at vi kort før sommer blev 
enige om at sige nej tak til udli-
citering af Distrikt Syd, som var 
det udvalgte område.

Efterfølgende er denne frygt 
blevet bekræftet, idet et af vo-
res 2 private fritvalgleverandører 
måtte smide håndklædet i ringen.

Der er naturligvis brugt mange 
kræfter og penge på at klargøre 
udliciteringen. Helt spildt er pen-
gene dog ikke. Vi har set, og fået 
inspiration til at gøre tingene på 
en anden måde, og derved spare 

nogle penge – som vi jo skal un-
der alle omstændigheder.

Nu skal vi jo ikke sige nej til al 
udlicitering, men nok vælge de 
mere tekniske og ikke borger-
nære områder at udlicitere. Det-
te gøres i nogen udstrækning, og 
med held.

Så lad os fortsætte med det.

Troels Larsen

Udlicitering
Af  Troels Larsen, medlem af omsorgsudvalget

    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 85

Fasanvænget 34, 4733 Tappernøje

Stemning fra besøget på 
Næstved Automobilmuseum



For den almindelige borger må 
vi erkende, at kommunen er ble-
vet en stor og meget fjern en-
hed. Heldigvis har de færreste 
brug for at kontakte kommunen 
i hverdagen, men når det sker, 
er der en del som ringer for at 
spørge: ”hvordan skal vi gøre, og 
hvem skal vi tale med.” Ofte for-
nemmer jeg en vis forlegenhed 
fra en borger over at skulle spør-
ge, men jeg tænker samtidig, at 
sad jeg ikke hvor jeg gjorde, ville 
jeg heller ikke vide det. Det glæ-
der mig at kunne hjælpe, så ring 
med god samvittighed.

Kulturudvalget
Et meget spændende offentlig 
Privat Partnerskabsaftale opp, 
er muligvis undervejs. Projektet 
drejer sig om et ”Vandkulturhus” 
i stil med det som er bygget i 
Randers. Foreløbig går sagen på, 
at det skal undersøges om der 
er private investorer som vil gå 
ind i projektet. Rød blok sørger 
for at undersøgelsen som koster 
3,4 millioner sættes i værk. I Ven-

stre har vi sagt vi skal afvente. 
Kulturudvalget har fået en grun-
dig gennemgang af projektet 
og dets muligheder, og således 
gjort klogere tror jeg det kan 
blive et godt projekt for Næst-
ved, men gruppen har i skri-
vende stund ikke taget stilling. 
Kunstgræsbaner er blevet et hit 
flere steder, således har HG og 
Herlufmagle fået baner, og flere 
kan være på vej. Det er lidt en 
torn i øjet, NIF ikke er kommet 
i betragtning. Men holdningen 
har været den fornuftige, at dem 
som stillede med flest penge 
selv, og dermed færrest kom-
munale kroner – fik først, den 
linje følges fortsat. Egnsteateret 
kommer snart på dagsordnen, 
og da kulturudvalget har samme 
sparekrav som øvrige udvalg, vil 
det nok være her jeg vil anbefale 
en besparelse.

plan og ejendomme
Næstved kommune lever pt. 
ikke op til lovgivningen omkring 
det faktum at man skal have en 

”landskabsanalyse”. Det går for-
valtningen nu i gang med. Ingen 
skal være i tvivl om, at jeg er no-
get skeptisk over for den slags, 
da det ofte vil kunne komme til 
at lægge nogle uhensigtsmæs-
sige begrænsninger ind. Og min 
holdning er den, at har man købt 
en ejendom, skal der være en 
stor grad af frihed til at benytte 
denne, selv om der er mange 
som gerne vil bestemme hvordan 
naboen skal gøre. Når analysen 
foreligger, bliver det vores opga-
ve, at sikre den er overskuelig, 
tilgængelig, og kan sikre fortsat 
udvikling i vores kommune. Sam-
tidig opfordres I som borgere til 
at følge med i, hvordan de en-
kelte områder kan påvirkes. Jeg 
oplever et meget konstruktivt 
udvalg, og tilgangen til sager-
ne er heldigvis den enkle, at vi 
spørger først: ”er det lovligt,” 
dernæst: kan det genere nogen. 
Er disse to forhold på plads, så 
kan meget lade sig gøre.

Med venlig hilsen
Elmer Jacobsen

Generelle betragtninger
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Af  Elmer Jacobsen

Nogle gange er det som om land-
bruget ikke tæller, når man taler 
skattebetalinger og arbejdsplad-
ser i Næstved kommune. I hvert 
fald ikke for socialdemokraterne 
og Enhedslisten. Det sidste er må-
ske ikke overraskende, men borg-
mesterpartiet burde da være obs 
på vilkårene for alle erhverv. Det 
var ikke tilfældet da Karsten Non-
bo og jeg behandlede et hørings-
svar omkring kvælstofudledning i 
Teknisk Udvalg.

Kort sagt vil nye statskrav be-
tyde, at landmændene skal gøde 
mindre og det vil, helt naturligt, 
føre til færre afgrøder og dermed 
dårligere indtjening. Det er jo logik. 

I forvejen kan jeg forstå på  Gefion 
som vi har god kontakt til, at der 
gødes for lidt.

Derfor foreslog Venstre i Teknisk 
Udvalg, et høringssvar, hvor vi siger 
den situation er bekymrende og at 
man skal tage det alvorligt, når der 
lægges nye miljøkrav for vandløb 
og Karrebæk Fjord.

Desuden kræver vi bedre og flere 
målinger i vandløb og den del af 
høringssvaret fik vi flertal for.

Desværre fik vi ikke opbakning 
fra S og Enhedslisten til en bekym-
ring for landbrugets økonomi, men 
vi fører kampen videre i byrådet. 

Landbruget er et vigtigt erhverv 
for Næstved kommune og lavere 

udbytte betyder lavere indkomst-
skattebetaling og lavere ejendoms-
skatter. Plus at vi risikerer at miste 
arbejdspladser, både i landbrug og 
følgeerhverv.

Den situation er klart uholdbar 
og derfor vil vi sørge for at vi i hvert 
fald i Venstre får et høringssvar 
med til Staten omkring de forhold. 
Miljø er vigtigt, men vi skal ikke 
blindt tænke miljø. Vi skal også 
tænke arbejdspladser, vi skal også 
tænke indkomstgrundlag, både for 
landmanden og for kommunen.

Vi kan så håbe, at nu der er kom-
met en ny Venstreregering og bor-
gerligt flertal i Folketinget, at der er 
mere lydhørhed for det synspunkt, 
end den tidligere regering havde.

Søren Revsbæk
Formand for Teknisk Udvalg

Hensyn til landbruget
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Den 12 august var der atter en 
gang grill aften hos Else Marie 
Holm. Sidste år på samme tid, 
var det min tur til at fortælle 
alt hvad jeg kunne om EU samt 
Europaparlamentsvalget. Jeg må 
nok indrømme at Bertel Geismar 
Haarder fra Rønshoved, træk-
ker mange flere mennesker til 
en debat- og grillaften end gode 
gamle Diego fra Mogenstrup.
Og det er til at forstå, for man-
den er en glimrende formidler og 
fortæller. Hans mangeårig færden 
på den danske politiske scene, 
gør at en aften med Bertel som 
debattør, er en uforglemmelig 
oplevelse for enhver person der 
interesserer sig for politik.

Efter en lidt sen ankomst grun-
det et møde i statsministeriet, 
kom han rundt omkring flere po-
litiske emner af især aktuel inte-
resse, og med mere end 20 års 
jubilæum som dansk minister, er 
der med sikkerhed et hav af anek-
doter at fortælle, og selvom hans 
indlæg varede omkring en time, 
er jeg ikke et sekund i tvivl om, at 
Bertel kunne have fanget publi-
kummet hele natten hvis det var.

Han indledte sin fortælling med 
at tage fat på et meget aktuelt 

og omdiskuteret emne, nem-
lig hvordan vi bedst hjælper de 
flygtninge der forsøger at kom-
me til Europa i håb om et bed-
re liv. Han forklarede begrebet 
kvoteflygtning, og almindelige 
flygtninge. Talen mundede ud i 
en anekdote, hvor en flygtninge 
kommissær nævnte til Bertel no-
get i stil med, at ”…nogle menne-
skers hjerter er så store, så det 
hænder at det klemmer hjernen 
ud” Med henvisning til, at vi for 
samme penge som hjælper én 
flytning i Danmark, kan hjælpe 
mindst 10 gange så mange hvis 
de bliver hjulpet i nærområdet.

Bertel fortalte også om hvor-
dan han allerede nu savner vores 
Karsten Nonbo i sit daglige virke 
i Folketinget, og bad desuden 
Karsten om, at holde et møde 
med vores nuværende forsvars-
minister Carl Holst, for at belyse 
ham i det store fremskridt som 
Karsten opnåede som formand 
af forsvarsudvalget, ved at in-
tensivere et nordisk militærsam-
arbejde, som Bertel erklærede at 
være stor tilhænger af.

Som nuværende Kultur- og Kir-
keminister, kunne han fortælle 
noget om sine ideer på området, 

jeg føler dog han er så ny på 
posten, så der skal lidt længere 
tid til, at han får afklaret den 
endelige retning han vil styre i, 
dog fremgik det klart, at vi kan 
forvente ret store ændringer i 
Danmarks Radio, hvor han bl.a. 
oplyste at op i mod 62% af den 
danske befolkning er utilfredse 
med at betale licens, om ikke an-
det, som det ser ud i øjeblikket. 
Det er desuden mit indtryk, at 
han ikke agter at røre for meget 
ved kirkelige anliggender, på den 
front lød det som om tingene 
kører som de skal.

Der var plads til at stille spørgs-
mål, hvilket flere af de frem-
mødte, inklusiv undertegnede, 
benyttede sig af.

Og ja, der blev serveret grillet 
kylling, svinekød, oksekød med 
brød og salater til. Dessert og 
kaffe var der også plads til, og 
det kostede 60 kroner for hele 
herligheden.

TAK til Else Marie for en fanta-
stisk aften på Fixvej, og tak til 
VU og alle de andre der hjalp til, 
for at det hele kunne blive til en 
succes.

Diego Gugliotta

Bertel Haarder var på besøg

Ministerbesøg på Fixvej
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I udvalget gør vi os umage for 
at finde så forskellige tilbud 
at der er noget for alle. Tag 
gerne andre med – og evt. 

også andre som ikke er med-
lem. Vi ser gerne så bred en 

debat som muligt. 
 

DAGLIGSTUeMøDer: 
Alle møder starter kl 19 på 

Fixvej 8. kaffe og kage 25 kr.
Husk tilmelding på:
 fixvej@stofanet.dk 
eller tlf.  2112 2143

 
Den 21. september

Peter Hougaard er ansat i NK-
forsyning. Han har udtænkt 

en ide til et badeland  for alle 
nede bag Rådmandshaven i 
Susåen. Kom og hør om et 

spændende projekt, der uden 
tvivl kan realiseres for små 

penge. Og lad os få en debat 
om fremtiden for et badeland 

i Næstved.

Den 21. oktober
Kirsten Devantier. 

Formand  for Sundheds-og 
Psykiatriudvalget

Den 11. november
Karsten Nonbo, økonomi-

udvalget. Her vil vi diskutere 
budget og høre hvordan det 

kom til at se ud. 

Den 8. december
Niels True, Børne- og Skole-

udvalget. En god mulighed for 
at debattere skolelukninger 

og undervisningsplaner. Og vi 
slutter året med æbleskiver.

Den 20. januar 2016
Elmer Jacobsen, Kulturudval-
get. Vi lægger ud i det nye år 
med – ja hvad der nu rører sig 

på området.

ANDre ArrANGeMeNTer: 
Den 8. oktober 

kl. 18.30 - Rundvisning på 
Maglemølle Erhvervspark 

– vi mødes i porten.
Tilmelding på fixvej@stofanet.

dk eller tlf.  2112 2143

Den 27. november kl. 18.00
Vores traditionelle julekom-
sammen i Kompagnihuset.

For kun 125 kr. er der 
mad, bankospil og anden 

underholdning.
Tilmelding på fixvej@stofanet.

dk eller tlf. 2112 2143

17. september håber vi at få 
besøg af Kristian Jensen. Tjek 
tid og sted på hjemmesiden.

ÅBNe BeSTyreLSeSMøDer
Venstre i Næstved Kommune 

starter bestyrelsesmøder 
med politisk debat, hvor 

alle er velkomne.

Næste møde er den 
9. september i Næstved i 
Restaurant Hos Karin kl. 19, 
og så har vi et bestyrelses-

møde den 29. oktober 
på Fuglebjerg kro. 

Hold øje med hjemmesiden. 
Vælgerforening Fladså holder 
ligeledes åbne bestyrelses-
møder indledende med poli-

tisk debat - den 10. septem-
ber og den 26. november.

Det sker i Venstre

Lidt om vandløb
Det længe under vejs værende 
fællesregulativ blev skrottet, så 
nu kører vi i Næstved kommune 
efter de gamle regulativer. Jeg 
får fra tid til anden, meldinger 
fra landmænd, hvor der ikke er 
oprenset godt nok i vandløb. 
Det bliver i hvert enkelt tilfælde 
undersøgt og er oprensningen 
for dårlig, så må kommunen i 
gang igen.

Derfor den opfordring, at hvis 
der blandt Venstres medlem-
mer er landbrugere, hvor op-
rensningen er for ringe, så lad 
mig høre, så vi kan få maksimal 
politisk fokus på det.

Søren Revsbæk
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