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Her i begyndelsen af januar 2020 er det
mindre end fire måneder siden, at vi på
et ekstraordinært landsmøde uden modkandidater valgte Jakob Ellemann-Jensen som ny landsformand for Venstre.
Vi har i den seneste tid hørt fra en bred
kreds af spindoktorer, politiske kommentatorer, en hel del medlemmer af andre såkaldte blå partier – et højlydt krav
om, at Venstres formand nu MÅ træde
i karakter – og markere nogle nye, klare
politiske budskaber fra Venstre. – Kravene stritter lidt i flere retninger. Nogle
vil have mere klare meldinger på udlændingepolitikken i retning af stram linje
– andre synes, at vi nu må passe på med
for meget symbolpolitik. DF taler om, at
de nyliberale har for megen indflydelse i
Venstre. Nogle andre blå synes, at vi er
blevet alt for tilbageholdende i ønskerne
til en liberal økonomisk politik – det gælder ikke mindst skattepolitikken.
Jeg synes, at vi kan have behov for at klargøre et par forhold:

 Jeg har ikke oplevet det sådan, at vi

fik et formandsskifte på grund af afgørende politiske uenigheder i Venstre. Der har nok været en diskussion
om den politiske alliancestrategi –
hvordan – og under hvilke forhold
kunne det være fornuftigt at søge
nærmere samarbejde med bl.a. Socialdemokratiet. Og så har der været
en forskellig opfattelse af, hvordan vi
på den mest optimale måde kommer
videre med reformer og nye fremskridt i vores sundhedssystem. Det
gælder bl.a. regionernes rolle. Tilbage
står imidlertid, at langt det meste af
den grundlæggende politik, der i de
seneste år er ført i Venstre, har bygget på en bred enighed i partiet. Det
bliver ikke over natten ændret fordi
vi fik ny formand. Til gengæld vil den
nye rorgænger på sin måde lede de
kommende års udvikling af politik
og medlemsdemokrati i Venstre. Jeg
håber, at mange – når dette læses –

den 20.1 vil have mødt Jakob på det
dialogmøde med ham, som vi er medarrangør af i Vordingborg.

 Den politiske virkelighed i Folke-

tinget kræver konstruktiv oppositionspolitik – hvor vi et stille øjeblik
erkender, at der er temmelig langt til
at se et flertal – endsige udarbejde et
fælles politisk grundlag – blandt de
partier, der IKKE udgjorde det parlamentariske grundlag for Mette Frederiksens regering. De over 800.000
vælgere, der stemte V ved valget
sidste år, fortjener en saglig indsats,
hvor der søges konkret liberal indflydelse.

Så efter min opfattelse er Jakob kommet
rigtig godt i gang med en resultatsøgende, saglig og ganske kompetent indsats som Venstres nye leder!
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Optakt til næste valg
Af Kristian Skov-Andersen

Kære Venstre-folk, godt nytår
Tilsyneladende skal vi ikke ud i kampvalg om borgmesterkandidaturet den
29. januar. Kampvalg ville tilføre aftenen spænding. Omvendt undgår vi nu
en mulig splittelse.

Opgaven er fortsat ikke nem. Men chancerne for at kunne samle et flertal i byrådet i november 2021 er markant bedre
end sidste gang. Venstre har denne gang
en fortsat energisk, men ikke uafprøvet
og ikke ukendt borgmesterkandidat.
Og Venstre har de sidste par år både
1 skabt ro internt,

2 sat et tydeligt præg på den politiske
debat i vores kommune og
3 er gået langt foran alle andre på bl.a.
skoleområdet.
Derfor er jeg naturligvis optimist. Omend meget skal lykkes, for at vi kan indtage borgmesterkontoret. Vi skal først
og fremmest være tydelige, tiltalende og
favnende. Og dernæst blå.
Jeg håber at se dig den 29. Januar, hvor
vi skal sikre et godt afsæt for det videre
arbejde og mobilisere Venstre i Næstved.
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Studietur til Finland - en øjenåbner!

Styr på udskrivningen til kommunerne

Af Sebastian Mylsted-Schenstrøm

Af Kirsten Devantier – Gruppeformand i Region Sjælland, medlem af Næstved Byråd.

Vi har set ind i Paradis
Nogenlunde sådan udtrykte en af
vore kollegaer i Børn- og Skoleudvalget det, efter udvalgets studietur til
Finland.

Det stammer fra en konsekvent prioritering af såvel vuggestue/børnehaver og folkeskoler i forhold til omsorg, tid og nærvær – med fokus på
læring.

Klassekvotienten skal ned. Der skal
flere lærere (og gerne pædagoger) til
at hjælpe i undervisningen og skabe
ro til at lære, både for almen-eleverne
og de børn, som skal inkluderes.

Der er kun omkring 20 elever i klasserne. Udbredt brug af fler-lærerordninger i skoleklasserne, navnlig når
der er tale om inklusion. Og så er der
den daglige varme mad i skolen, som
sikrer at alle elever får den energi,
der skal til i en skoledag.

Det kan vi i Danmark - og i Næstved
- lære en hel del af. I dag tillader vi i
Næstved op til 28 elever i klasserne –
inklusive børn, som skal inkluderes.
Det er en stor opgave for selv den
mest kompetente og erfarne lærer.
Dertil kommer en lang skoledag,
som, selvom den er blevet lidt kortere, dræner energien skolelysten i de
sidste timer.

Der skal bruges mindre tid på administration og møder – mere tid på undervisning og børnene.

Det synes ikke som om, at det er detailstyring og administration, som
skaber de traditionelt gode finske
resultater i skolen. Det er derimod
kompetente lærere, mange af dem,
overblik og overskud i klasselokalet.

I Næstved har vi for 2020 tildelt 11
mio. kr. mere til Folkeskolen. Det
lukker nok de værste huller i skolernes budget, men vi skal længere.

Det koster. Ikke bare 11 mio. kr., men
nærmere 10 gange så meget. Det
kommer ikke på én gang, men ved, at
vi også i Næstved laver en langvarig
prioritering af Folkeskolen.
Politikerne i Børn- og Skoleudvalget
fik et glimt, måske ikke af Paradis,
men i hvert fald et sted, hvor man
konsekvent prioriterer skolen højt.
Det bør vi også i Næstved!

Nyt tæt samarbejde mellem patienter, pårørende, sygehuse og
praktiserende læger. Næstved
Kommune og Region Sjælland
(Næstved Sygehus) igangsætter
spændende samarbejde. Samarbejde mellem regionens nye E-hospital og Næstved Kommune.
■

■

■

E-Hospitalet i Region Sjælland har
søgt og modtaget midler til at styrke borgerens digitale rejse i sundhedsvæsenet med fokus på nærhed
og sammenhæng på tværs af sygehus, psykiatri, kommune og almen
praksis.
Vi har etableret et helt konkret
samarbejde mellem Næstved Sygehus (lungemedicinsk afdeling) og
Næstved Kommune.
Baggrunden er, at vi ønsker at skabe rammer for en direkte og virtuel
dialog med borger/pårørende i for-

■

■

■

■

bindelse med udskrivningsforløb
og her igennem sikre mere kvalitet
i de forskellige udskrivningsforløb.
Dette behov styrkes yderligere af
de store geografiske afstande, herunder at vores borgere i stigende
omfang vil blive indlagt på flere
forskellige sygehuse i takt med udrulning af sygehusplanen.
Det virtuelle visitationsmøde skal
foregå sammen med patienten/pårørende samt sygehus og Næstved
Kommune.
Ved dette virtuelle møde drøftes og
planlægges udskrivningsforløbet
sammen med alle parter direkte repræsenteret – og forventningerne
afstemmes – samt de helt konkrete
aftaler besluttes.
Jeg er overbevist om, at dette vil
forebygge utryghed hos patienter/
pårørende, forebygge genindlæggelser og styrke sammenhængen i

■
■

det samlede patientforløb.
Projektet starter januar 2020 og
det tekniske er næsten på plads.
Der er skabt et super fint samarbejde mellem Lungemedicinsk afdeling/ regionen og Næstved Kommune.

Dette er et eksempel på hvordan et
samarbejde kan starte. Jeg glæder mig
enormt til at følge udviklingen, som
vil være til stor gavn for patienterne
og undgå for mange misforståelser i
en stresset og travl hverdag.
Jeg vil vende tilbage, når projektet har
kørt et stykke tid, og vi kan se resultater.
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Ikke nok med den gode vilje
Af Kirsten Devantier – Gruppeformand i Region Sjælland, medlem af Næstved Byråd.

Bindende sammenhæng i sundhed
en nødvendighed
De gode viljer alene rækker ikke, når
det gælder om at sikre helhed i sundhedsindsatserne på tværs af region,
kommune og praktiserende læger.
Hvis det skal lykkes, har vi brug for
forpligtende fællesskaber på tværs af
sundhedsområdet.

Sundhedsaftalesystemet har ikke bragt
os i mål – Og hvorfor ikke ? – Vi har lavet hele fire generationer af sundhedsaftalerne – så man burde vide noget!

Liges0m som dagligdagen på sygehus, i
hjemmeplejen eller i almen praksis. Tre
områder som i øvrigt heller ikke formelt er indgået i disse aftaler.

Selvfølgelig har vi lært noget, men konstruktionen er for løs. Sundhedsaftalerne er for overordnede, for uforpligtende og for langt væk fra politikerNe.

Brug for forpligtende fællesskaber
Mange svære opgaver kalder på at alle
spiller med hver især i deres travle
hverdag. Ansatte i såvel region, kommune som blandt praktiserende læger.
Det er derfor jeg taler om, at der er
brug for en forpligtende struktur.

fire år udviklet et samarbejde med regionen. Det første fælles tilbud kalder
vi ”Integreret psykiatri”. Flere projekter,
der er kommet til siden har ført til, at
patienterne i psykiatrien nu selv udtrykker, at de oplever helhed i indsatsen.
Lige fra den psykiatriske behandling til
jobcenteret, den kommunale misbrugs-

behandling, hjælpen til at finde en bolig
og stille og roligt komme i gang enten
med job eller uddannelse.
Der har været og er et politisk fokus og
det følges tæt. Medarbejderne udvikler
en fællesfaglig tilgang og kvalitet sammen.

Derfor har vi brug for faste samarbejdsstrukturer. Det skal forpligte og
skabe et sammenhængende sundhedsvæsen for alle.

Samarbejdet skal være politisk forankret for at sikre ressourcemæssige
prioriteringer. Og ikke mindst så nærværende for alle faglige medarbejdere,
at patienterne oplever en fælles sundhedsfaglig kultur.
Hvordan oplever patienterne
helhed i indsatsen
– Vi prøver i Næstved
I Næstved kommune har vi de seneste
9
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Så lidt havn som muligt
Af Søren Revsbæk, Byrådsmedlem, Venstre.

Hvor meget havn skal der bygges
på Ydernæs? Spørgsmålet kommer
med jævne mellemrum, både før og
efter, Byrådet besluttede at flytte havnen ”ud” på Ydernæs.
Jeg skriver med vilje ”ud” i citationstegn, for uanset om man bygger havn
på Ydernæs, så er Næstved Havn jo
stadig en indlandshavn. Der er stadig
en maks. Sejldybde på 6 meter. Der er
stadig en Karrebæksmindebro, som
skibene skal igennem.

I disse fakta, ligger også svaret på,
hvor meget havn kommunen skal
bygge, nemlig: Så lidt som muligt – allerhelst ingenting.
I modsætning til 30´erne, hvor De
Forenede Papirfabrikker byggede et
kæmpe industrianlæg og garanterede
arbejdspladser årtier frem, så er der i
dag kun én virksomhed som har reel
havneinteresse. Det er Ardagh – Holmegårds glasværk.
Glasværket er vores eneste store tilbageblevne arbejdsplads og har de
brug for havn, ja så kan det give mening at bruge offentlige kroner på at
bygge en minimal kaj til dem. For,
havnen er godt nok ”selvstændig,”
men den ejes af os alle sammen, så
vi skal også vælge om vi vil bruge de
penge på at bygge kaj – eller noget helt
andet, som måske giver mere værdi.
Derfor: Vil andre med på havnebyggeri, uanset om det med affald, træpil-

ler, sten eller noget andet, så må de
efter min mening betale selv. Det er
ikke en offentlig opgave, at stille havne-infrastruktur til rådighed for alle.
Slet ikke, når vi har Vordingborg,
Køge og Stigsnæs så tæt på.
Et eventuelt havnebyggeri i Næstved,
skal baseres på sund fornuft, forsigtig
økonomi og en realistisk tilgang. Ikke
på nostalgien i, hvad der var engang.
I dag er tiden en anden og efter min
opfattelse løbet – eller måske snarere
kørt på lastvognshjul – væk fra Næstved som en stor havneby.

Nyt fra Suså-Holmegaard
Af Flemming Rasmussen, formand Venstre Suså-Holmegaard

Kære medlemmer
I skrivende stund er året 2019 gået på
held, og jeg håber at alle har haft en
god jul og godt nytår.
Det er tid til at se tilbage på det år 2019
der er gået, – og frem på det nye år der
kommer 2020.
Året 2019 stod i folketingsvalgets
tegn, og hvad det førte med sig. Vi mistede regeringsmagten, og Venstre røg
ud i en intern fløjkamp om magten i
Venstre. Det fyldte rigtig meget i sensommeren, og tog fokus fra alt andet.
Fløjkampen endte som bekendt med
et formands- og næstformands- skifte,
og nu er det store spørgsmål, om det
stadig ulmer. De interne stridigheder,
vi har været vidne til for åben skærm,
kan være altødelæggende for Venstre
på den lange bane.

Året 2020 er også startskuddet på
kommunalvalget i 2021. Det er året
hvor vi skal vælge borgmesterkandidat, og starte planlægning af det forestående kommunalvalg.
Årets generalforsamling i Venstre
Suså-Holmegaard finder sted d. 18.
februar kl. 19.00 i SuperBrugsen Fensmark. Arrangementet starter med et
debatoplæg / debatmøde vedrørende
sundhedscenter i Fensmark. Hans Larsen vil beskrive planerne om et sundhedscenter i Fensmark, og åbne for en
debat vedrørende sundhedscenterplanerne. Derfor er alle Venstre medlemmer også byrådsmedlemmer velkomne
til at deltage i dette debatmøde. Debatmødet starter kl. 19.00 til 19.55.
Efter en kort pause starter generalforsamlingen omkring kl. 20.05. På

generalforsamlingen er der - Valg af
formand, - Valg til bestyrelsen, her foreslår bestyrelsen at den udvides med 1
til 2 medlemmer, - Valg af Suppleanter
til bestyrelsen, samt Valg af revisor og
revisor suppleant.
Jeg håber, at rigtig mange af jer vil
møde frem til vores generalforsamling d. 18. februar, så vi kan få valgt en
stærk bestyrelse frem mod kommunalvalget i 2021. Jeg håber også samtidig, at mange møder op og deltager i
debatmøde vedrørende det spændende
projekt omkring sundhedscenteret.
Vælgerforeningen Suså-Holmegaard
vil under arrangementet være vært for
en kop kaffe/kage/øl/vand.
Jeg ønsker jer alle et godt og lykkebringende 2020.
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Jubilæumsåret 2020
Af Stig Hansen

Her i det nye år gør man sig jo mange
overvejelser om hvad det nye år måtte
bringe.
Og vi kan da i hvert fald se frem til nogle
jubilæer. Rigtig mange faktisk. Men her
vil jeg kun omtale de 2 vigtigste. Og det
omfatter ikke som nogen tror 50-året
for pornoens frigivelse.

Det mest nærliggende for os er 150-året
for Venstres stiftelse.
Indtil 1870 fandtes en række politiske
fraktioner, som så besluttede at samle
kræfterne under betegnelsen ”Det Forenede Venstre”. Der var ikke den store
enighed grupperne imellem, men man
var dog fælles om den liberale grund-

holdning, om kampen for demokrati og
større lighed mellem samfundsgrupperne. Men først og fremmest havde man
en fælles modstander i partiet Højre,
som havde et magtmonopol helt frem
til 1901. På den tid havde Venstre ikke
en egentlig partiorganisation og dermed ingen valgt formand. Det kom
først i 1929.
I dag ser vi jo ikke Venstre som et venstreorienteret parti. Og vi skal helt tilbage i 1800-tallet for at forstå oprindelsen til vores partibetegnelse.
Vi kommer til at høre meget mere til
dette jubilæum.
Alle har en ide om vigtige begivenheder i vores tid. For mig er murens fald
i 1989 den mest skelsættende politiske
hændelse.
Spurgte man tidligere generationer, ville nogle nok pege på Danmarks Befrielse i 1945, men før da var det Genforeningen i 1920, som betød noget for den
danske befolkning.

For at forstå betydningen af dette skal
vi helt tilbage til nederlaget i 1864, og
det traume det påførte hele den danske
befolkning. Forløsningen kom så i 1920,
hvor vi efter afstemningen fik en del af
det tabte land tilbage.
Betydningen af dette og også udenfor
grænselandet ses stadig af de mange
Genforeningssten, der blev rejst over
det ganske land. I alt godt 600. Alene i
Næstved Kommune har vi omkring 17.
”Med Genforeningen blev Danmark en
nationalstat” siger rigsantikvar Hans
Schultz Hansen. Og det var den følelse
der greb danskerne efter 1920.
Og der pågår fortsat et stort arbejde
med at støtte det danske mindretal syd
for grænsen sprogligt og kulturelt. Lidt
hæmmet af for megen snak om grænsebetjente og vildsvinehegn.
Der er rigtig god grund til at fejre 100året for Genforeningen. Et medlemskab
af Grænseforeningen kan anbefales.
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Vi har brug for et
alternativ til biomasse
Af Sebastian Mylsted-Schenstrøm

I Danmark er vi glade for biomasse i
vores el- og varmeforsyning. Vi er faktisk så glade for det, at vi hver dag afbrænder over 10.000 tons, hvoraf en
stor del udgøres af importeret træflis
og træpiller.
Det er i og for sig forståeligt nok, at vi
godt kan lide biomasse. Det forekommer rent intuitivt at være bedre end
de fossile brændsler vi tidligere var
fuldstændigt afhængige af.
Desværre gror træerne dog ikke helt
ind i himlen. Biomasse i form af træ er
nemlig kun bæredygtigt i det omfang
man planter ligeså meget ny skov, som
man fælder. Samtidig tager det lang
tid før de nyplantede træer kan optage ligeså meget CO2, som man udleder ved afbrænding af de gamle træer,

hvorfor der er et akut ophobningsproblem. Dette er særligt problematisk
eftersom det i følge eksperter haster
med at få nedbragt vores udledning af
drivhusgasser.
Alligevel opgøres udledningen fra
biomasse fra afbrænding af træ til 0,
selvom det i praksis ikke er rigtigt. Vi
burde reelt lægge 11,5 mio. tons CO2
til de ca. 50 mio. tons vi opgør vores
udledning til. Gjorde vi dét ville Danmarks klimaregnskab - vore mange
vindmøller og solceller til trods - se
noget værre ud i international sammenligning.
Et andet problem er, at Danmark ikke
er selvforsynende af træbaseret biomasse. Faktisk importerer vi op mod
90% fra nær og fjern. Udledningen fra

transporten af dette er formegentlig
også ganske betragtelig.
Afbrænding af halm er en anden sag,
da der er tale om hurtigtvoksende
plantemateriale, som vi alligevel har
tilovers fra fødevareproduktionen.
Halm rækker dog ingenlunde i sig selv.
Man kan frygte, at når/hvis udlandet
får øjnene op for samme finte som vi i
Danmark benytter os af ift. beregning
af CO2-udledning, så vil efterspørgslen stige voldsomt. Det ville være
skidt nyt for verdens skove og for
energipriserne.
Det siger sig selv, at det ikke kan være
bæredygtigt at afbrænde så meget træ
på sigt, og derfor bør vi alvorligt overveje hvilke emissionfrie alternativer vi
i fremtiden kan foranledige os på som
stabile back-ups for vedvarende - men
ustabil - energi som sol og vind.

Her findes der på nuværende tidspunkt reelt set kun geotermi (jordvarme), vandkraft og kernekraft. Tilstrækkelig lagring af sol- og vindenergi
er - i bedste fald - langt ude i horisonten, og i værste fald ikke fysisk muligt.
Eneste andet alternativ er, at vi skal
importere mere end de 3% af vores
el, som vi allerede er afhængige af, fra
kernekraftslande som Frankrig, Belgien, Bulgarien, Slovenien, Tjekkiet
og Sverige. Lande, som alle er nettoeksportører af el, og hvor kernekraft
udgør en stor del af deres energimiks.
Personlig ser jeg helst, at vi er selvforsynende af emissionsfri energi - også
selvom dette måtte kræve moderne
kernekraft på dansk jord.
Venlig hilsen
Sebastian Mylsted-Schenstrøm
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Manglende lovhjemmel
Af Elmer Jacobsen

Vi oplever som byrådsmedlemmer til
tider et bombardement af mails, når
borgere af en eller anden årsag føler sig
uretfærdig behandlet. Til tider sidder
man med den opfattelse, at forvaltningen bruger langt mere tid på at besvare henvendelser, end det ville have
taget at løse problemet. Det skyldes
at vi har lovgivninger som griber ind i
hinanden, hvilket kan være meget frustrerende. Venstre har i Teknisk udvalg
bl.a. haft fokus på plansager i det åbne
land, hvor forvaltningen har stillet
krav, som det har vist sig, der ikke har
været lovhjemmel til. Det betød, at vi
greb til det for mig store skridt, og for
første gang i mine 18 år i politik, at give
udtryk for mistillid til forvaltningen.
Der er kommet svar, hvor man erkender at have begået fejl. Det som udløste
det hele var en at disse utrættelige borgere, som bliver ved at henvende sig.
Pågældende har ved en del lejligheder
beskyldt forvaltningen for at lyve, og

hvis det er tilfældet, at der er løjet, er
dette meget alvorligt. Omvendt er det
også en alvorlig anklage, som jeg ikke
mener vi som politisk ansvarlige kan
sidde overhørig. Derfor ender sagen
formentlig i byrådssalen, hvor vi efter
min mening bør drøfte, hvornår man
politianmelder for injurier. Tager man
dette drastiske skridt, vil den borger få
muligheden for at forsvare og påvise
sine anklager.
Park og Vej
Der graves til stadighed i og langs vores veje samt fortove. Og det har ofte
virket meget ukoordineret. Et rigtig
godt tiltag fra Park og Vej har været,
at alle ledningsejere indkaldes en til to
gange årligt, hvor Park og Vej redegør
for hvor og hvornår de agter at udføre
deres arbejder. På samme måde spørges ledningsejerne, hvilke projekter
de har under opsejling. På den måde
undgås at nyasfalterede veje graves
op, som det før er set nærmest dagen

efter. Møderne holdes i en rigtig god
ånd, og er til stor gavn for os alle, og
betyder at alle som har ledninger af
forskellig slags udviser større respekt.
Kravene til hvordan vejene efterlades
er også skærpet, så sig til hvis I ser
noget andet.

Vælgerforeningen Fuglebjerg

Godt nytår til alle

1
2
3
4

Den Gamle Købmandsgård
Selskab og mødelokale

Stort rummeligt lokale udlejes
til fester, møder og kurser.
Op til 60 pers. Alt i service.
Te/anretter køkken.

Henvendelse til
Tlf. 5556 4005/2285 0691

www.mallingskoemandsgaard.dk

Kildebakken 29, Everdrup
4733 Tappernøje

Af Harald Palmvang, Formand

Venstre i Fuglebjerg indkalder alle medlemmer af foreningen til generalforsamling Onsdag den 19. februar 2020 kl. 19 på Fuglebjerg Kro med følgende
dagsorden:
Valg af stemmetællere og referent.
Valg af dirigent.
Beretning ved formanden Harald Palmvang.
Revision af vedtægter.
(vedtægter kan hentes på Venstre Næstved´s hjemmeside: naestved.venstre.dk)
5 Regnskab for 2019 ved kasserer Jørgen Hansen.
6 Fremlæggelse af budget ved kasserer Jørgen Hansen.
7 Indkomne forslag.
8 Fastsættelse af kontingent for 2021.
9 Valg af formand. (modtager genvalg)
10 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Jørgen Hansen (modtager genvalg)
		
Lars Pedersen (modtager genvalg)
11 Valg af bestyrelsessuppleant. Finn Andersen (modtager genvalg)
12 Valg af revisorer. Carlo Kjelkvist (modtager genvalg)
		
Ole Rasmussen (modtager genvalg)
13 Eventuelt.

Generalforsamlingen starter med besøg og indlæg af folketingsmedlem
Louise Schack Elholm. Louise er skatte- og kirkeordfører og valgt i Ringsted.
Louise vil udover at fortælle om sine
ordførerskaber, fortælle om rigets tilstand set fra en folketingsstol, og ikke
mindst fortælle om, hvordan Venstre
er kommet videre efter den dramatiske
sommer med valg af både ny formand
og næstformand.
Som ny formand for Venstre Fuglebjerg
(valgt på generalforsamlingen sidste år)
glæder jeg mig til at møde foreningens
medlemmer til en hyggelig aften, hvor
jeg vil prøve at sætte fokus på mange af
de emner, som har fyldt i 2019.
Vel mødt
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Derfor kæmper vi for Varmestuen!
Af Kirsten Devantier – Gruppeformand i Region Sjælland, medlem af Næstved Byråd.

Varmestuen et nødvendigt
værested for socialt udsatte
Varmestuen, en social institution, som
blev startet i det gamle Storstrøms
Amt. Ved kommunalreformen overgik
institutionen til Næstved Kommune.
Fra start af var jeg og andre borgere
i Næstved klar over, at det ikke var
nok med et værested, men at der også
skulle være forskellige aktiviteter.

Både kulturelle og sociale aktiviteter.
Derfor dannede vi en bestyrelse – Varmestuens Venner – hvor jeg gennem
alle årene har været kasserer.
Varmestuens Venner har gennem de
mange år indsamlet penge, som er
brugt til forskellige formål. Julegaver,
biografbilletter, udflugter, sportsudstyr, computere, bankospil og grillfe-

ster. Vi har været en fast skare der har
bakket op om Varmestuen.
Som det er alle bekendt, har Omsorgsudvalget gennem flere år stået
for mange besparelser. Det har været
Ældre, Handicappede og Psykiatriområdet. Allerede i foråret 2019 måtte
udvalget finde besparelser igen. Denne gang måtte Varmestuen også finde
besparelser på 500.000 kr. Det var en
svær beslutning. Omsorgsudvalget får
stadig flere og flere ”kunder” i butikken, og stadig mangel på penge. Hele
dette vigtige område, har desværre
ikke så mange pårørende, der kan gå
på barrikaderne, som børn og skoleområdet.

Ingen penge til drift
Jeg fik en henvendelse fra Bjarne
Nielsen, direktør i Spar Nord, han
havde en ide om en indsamlingsfond. Varmestuens venner tog imod
ideen, og efter en del arbejde er det
en realitet.
Vi fik i løbet af den første måned
indsamlet næsten 180.000 kr., 2
gange fondsmidler a 50.000 kr. Det
er penge der IKKE må bruges på
drift, da det er en kommunal institution, men skal bruges til anden
gavn for brugerne. Vi har et helt år
til at indsamle.

Nu er det så heldigt, at Omsorgsudvalget har besluttet at Varmestuen skal flytte, så man kan starte på
en frisk.
En frisk start med aktiviteter – aktiviteter som brugerne selv er med til
at bestemme, og der er heldigvis allerede kommet mange forslag. Motionscykler, bordtennis, billard og
små reparationer af cykler og møbler. Der vil pengene gøre god gavn.
Problem: Åbningstiden
Men hvad er så problemet! For mig
er det åbningstiderne, de er blevet
noget kortere. Besparelsen på de

500.000 kr. er på personale. Og Socialdemokraterne vil meget gerne
have faguddannet personale, og de
koster mere end ufaglærte. Det er
kort fortalt vores dilemma.
Vi skal heldigvis have en evaluering
om åbningstiden – og så må vi se.
For mig er et Værested – et sted hvor
der er åbent mest muligt, da de borgere, som kommer her, har svært
ved at være andre steder.
Varmestuen havde en god jul, takket
være personalet, Svovlstikkerne og
Varmestuens Venner.

Denne besparelse faldt en del borgere
for brystet og det blev til meget avisskriveri.
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Fuglebjerg Kro

Gugliotta & co.
Engineering Excellence for a Demanding World

Nekrolog – Finn Nonbo
Danmarksbedste
produktprogram til
biogas ATEX Ex

Salg • Reparation
Service og ingeniørrådgivning
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 restaurant. 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

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
Salg, reparation og god service

Elmodan er Grindex pumper, slanger
og masser af professionelt el-værktøj...

Elmodan Elektro
Køgevej 20
Militærvej
17· ·4700
4700Næstved
Næstved· Tlf.
· Tlf.7023
70232007
2007
Prøvensvej
3834 1038
1038
Prøvensvej 27
27 ·· 2610
2610 Rødovre
Rødovre · Tlf. 3834
www.elmodan.dk
www.elmodan.dk

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 Asbjørn Børsting, Fladså Venstre

skylder Finn megen taknemmelighed
for en aktiv indsats i foreningens bestyrelse i mere end 25 år. De seneste mange
år som kasserer – og som en altid aktiv
organisator af udflugter mv.

En meget værdsat, solid og højt respekteret venstremand – Finn Nonbo – afgik
uventet ved døden umiddelbart inden
nytår.
Finn blev født i 1950 i Udby, kom med
forældrene i 1952 til Ring og boede næsten hele livet på egnen – de seneste år i
Mogenstrup.
Erhvervsmæssigt valgte Finn – efter
sin realeksamen i 1967 fra Svend Gønge Skolen i Lundby at uddanne sig til
elektriker. Efter nogle år som ansat drev
Finn i omkring 35 år en elinstallatørforretning, hvor han var kendt for stor faglig dygtighed og en enestående service.
Vi – der var hans kunder – kan bevidne,
at Finn altid fandt en løsning på problemerne – så der hurtigt kom ”midlertidig strøm” – inden en mere langsigtet
løsning kunne laves!

Finn var livet igennem aktiv i mange foreninger i lokalsamfundet. Han
deltog i Automuseets frivillige gruppe,
pumpelav, digelav i sommerhuset på
Falster, Lokalhistorisk Forening og så
ikke mindst i Venstre. Venstre i Fladså

Finn Nonbo var også engageret i de politiske emner – ikke mindst omkring
erhvervspolitik og de teknisk politiske
emner. Finn var medlem af Fladså Kommunalbestyrelse 2002 – 2007 og formand for Miljø- og Teknikudvalget. De
forskellige opgaver blev her klaret i en
god samarbejdsånd. Finns hustru Birgit
var i øvrigt medlem af Fladså Kommunalbestyrelse forud for Finn.
Vi vil også tænke på Finn som en rigtig
rar og hyggelig bestyrelseskollega. Vore
tanker går til hans hustru Birgit, børn
og børnebørn.
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Det sker i Venstre:
G eneralfo rsa m ling er

2020

Opstillingsmøde af
Venstres borgmesterkandidat i Næstved Kommune
Dagligstuemøder –
kl. 19.00 på Fixvej 8:
22.01.20 med Elmer Jacobsen

Vælgerforeningen Venstre i Suså-Holmegaard
Tirsdag den 18. februar kl. 19.00
i SuperBrugsen Fensmark
Indledes med orientering og debat om
sundhedscenter.
Vælgerforeningen Venstre i Næstved
Mandag den 17. februar kl. 19.00
på Restaurant B-Spis, Sct. Peders Kirkeplads 9.
Brian Jensen, som ejer B-spis, vil holde
et indlæg, som beskriver tilblivelsen
og driften af en Gourmetrestaurant
i Næstved, og hvordan det er at have
en køkkenchef, Kristoffer Ringsing,
som blev Årets kok i 2019.

Vælgerforeningen Venstre i Fuglebjerg
Onsdag den 19. februar kl. 19.00
på Fuglebjerg Kro.
Indledes med indlæg af folketingsmedlem
Louise Schack Elholm

18.03.20 med Søren Revsbæk

Onsdag den 29. januar
kl. 19.00 i Herlufmaglehallen
Indlæg af Venstres politiske
ordfører Sophie Løhde
Og af borgmester-kandidater.

Venlig hilsen Bjarne Haar,
Formand Næstved Vælgerforening

Vælgerforeningen Venstre i Fladså
Mandag den 17. februar kl. 19.00
i Everdrup Gl. Købmandsgård
Venstre i Næstved Kommune
Tirsdag den 3. marts kl. 19.00
i Herlufmagle-hallen.

Lø rdag s m ø d e r:

Sidste lørdag i måneden mødes vi til lidt politisk
debat over morgenkaffen i et lokale på Rådhuset
i Teatergade. Der tages ofte udgangspunkt i et
specifikt emne med oplæg af en politiker, men der
bliver også plads til aktuelle nyheder.

Og så det vigtigste: alle får lov til at ytre sig.
Alle møder er kl. 8.30 - 10.
Gerne tilmelding til Aktivitetsudvalget Else Marie
Holm fixvej@stofanet.dk eller tlf. 2112 2143 af
hensyn til kaffen.
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Venstre i Næstved kommune
Askovvej 20 C, 4733 Tappernøje

Telefon- og adresseliste
Venstre i Næstved kommune
Venstre i Næstved Kommune og
Vælgerforeningen Venstre i Fladså
Asbjørn Børsting
asbjorn.borsting@gmail.com
Tlf. 2192 2000

Vælgerforeningen Venstre i Næstved
Bjarne Haar
jbhaar@stofanet.dk
Tlf. 2623 0444

Venstre i Næstved-kredsen
Jakob Mols
jam@danishagro.dk
Tlf. 2032 8492

Vælgerforeningen
Venstre i Suså-Holmegaard
Flemming Rasmussen
Flemming.rasmussen@siemens.com
Tlf. 3052 6407

Vælgerforeningen
Venstre i Fuglebjerg
Harald Palmvang
toftegaard@post.tele.dk
Tlf. 4020 8418

Venstres byrådsgruppe i Næstved
Kristian Skov-Andersen
kgsko@naestved.dk
Tlf. 5181 7188

Se også hjemmesiden www.naestved.venstre.dk eller find os på facebook

Bliv medlem

Vigtigt er det at deltage i
samfundsdebatten, og bedst er
det at give sin mening til kende
gennem et politisk parti.
Mere end nogensinde før er der
brug for liberale stemmer i debatten. For et beskedent beløb
om året kan du blive medlem af
Venstre. Henvend dig til en af
de ovennævnte. Er du allerede
medlem, så mød op til vore
mange arrangementer og lad
din stemme blive hørt.

