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Formanden har ordet
Af Jakob Mols, Formand for Venstre i Næstved Kommune

Der er sket meget siden vi sidst udsendte vores medlemsblad. Der har i Venstres
landsledelse været megen uro. Kemien
mellem formand og næstformand var til
sidst så dårlig, at en løsning skulle findes.
Dette resulterede i, at Venstres næstformand trak sig, først fra posten som
næstformand for så at forlade Venstre
helt. Nytårsmorgen forlod Venstres tidligere formand Lars Løkke Rasmussen også
Venstre. Jeg synes det er rigtig træls, for
at bruge et godt jysk udtryk. Ærgerligt. Vi
kunne sagtens rumme både Lars Løkke
Rasmussen og Inger Støjberg, men også
bruge dem! Det var deres valg at forlade
Venstre, nu må vi alle videre. Sådan en turbulens vil altid skabe usikkerhed, spørgsmål og tanker for os medlemmer, om man
er i det rigtige parti. Ja, vi er i det rigtige
parti! Venstres politik er jo den samme,
som den var før jul eller for den sags skyld
et år tilbage. Venstre vil det samme. Vi
er Danmarks Liberale parti. Opgaven er

klar! Efter det ekstraordinære landsmøde, hvor Stephanie Lose blev valgt, som
ny næstformand, er vi klar til, at vi alle
skal ud og tale politik. På landsplan er det
vores folketingsgruppe, der skal markere
liberal politik og være i skarp opposition
over for regeringen. Lokalt er det os alle
med byrådsmedlemmerne og kandidaterne som spydspids. Frem til kommunal- og
regionsrådsvalget, skal vi tale politik og vi
skal fremlægge liberale løsninger og forslag til forbedringer. Forbedringer for alle,
for den enkelte borgers hverdag. Det samtidig med, at vi har fokus på, at det ikke
må blive dyrere at være borger i Næstved,
men gerne bedre.
Covid-19 gør, at vi stadig er udfordret i
vores hverdag, som fortsat er fyldt med
restriktioner. Det er noget vi alle, i høj
grad bliver berørt af. Et af årets højdepunkter er vores generalforsamling, en
festdag, hvor der er tradition for, at vi

samles og hører beretninger, vi gennemgår valghandlinger og taler en masse politik. Inden Covid-19 ville vi have mødtes i
begyndelsen af marts måned, men i år har
bestyrelsen valgt, at udskyde generalforsamlingen i kommuneforeningen til den
22. april 2021, i håbet om, at der er åbnet
op for at mødes og samles fysisk på det
tidspunkt. Dog vil vi, for en sikkerheds
skyld, planlægge en kombination mellem
en fysisk og virtuel generalforsamling. En
anden begivenhed er vores opstillingsmøde til KV 21 og RV 21, hvilket planlægges
til at blive afholdt medio eller ultimo maj
måned 2021. Vi må forberede os på, at
også dette møde kan blive en kombination af fysisk og virtuelt fremmøde, nu må
vi se. Mere information om opstillingsmødet udsendes på et senere tidspunkt.
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Giv os friheden tilbage
Af Jakob Ellemann-Jensen, Formand, Venstre

Forleden dag kom regeringen med deres
længe ventede bud på det første spæde
skridt til en genåbning af vores gode
land. Det var en dag, jeg havde set frem
til med en vis ængstelse, for som de fleste andre, var jeg nået til et punkt, hvor
jeg krydsede fingre for, at der kunne findes plads til at løsne corona-pandemiens
stramme bånd en anelse.
Stor var glæden, da jeg kunne erfare,
at nu var der endelig rum til at åbne en
smule. Men glæden varede ikke længe.

For da jeg først fik læst mig gennem regeringens papirer – som jeg i parentes
bemærket modtog et minut før regeringen gik i pressen – kunne jeg konstatere,
at både 5.-8. klasserne, den store masse
af efterskoler, højskoler, butikker over
5.000 m2, frisører og mange andre fik en
lang corona-næse med udsigt til de samme stramme restriktioner, som nu har
holdt dem i et jerngreb siden juledagene.
Og på den baggrund fik jeg nok.
Lave smittetal. Besynderlige forklaringer på, hvorfor noget kunne og andet
ikke kunne åbne samt udsigten til flere
frustrerede børn og unge, voksne og ældre fik mig til at kræve, at der nu bliver
lagt en klar plan frem, som kan give os
friheden tilbage. Venstre har stået last og
brast med regeringen i denne krise.
Nok har vi kæmpet som gale for at sikre ordentlige kompensationsordninger
til virksomheder, hoteller, restauranter,
frisører og mange andre. Og da statsministeren over natten i en tilstand af, hvad

der synes som ren panik, gjorde ende på
vores verdens berømte minkerhverv – ja,
så kastede vi os benhårdt ind i kampen
for at sikre, at tusindvis af mennesker,
som mod deres vilje fik frataget deres
livsværk og indtægtsgrundlag, kunne få,
hvad der kun var rimeligt for at bringe
deres liv videre fra en spoleret drøm.
Men det ændrer ikke ved, at vi har stået last og brast med regeringen.
Hvorfor? Fordi vi selvfølgelig skal tage
en sundhedskrise, som corona-pandemien dybt alvorligt, og når vi skal åbne
igen, så skal det ske på sundhedsforsvarlig måde.
Men på et tidspunkt er nok nok. Og
det er det nu. Vi ved, at er man under
50 år, så er sandsynligheden for at blive
alvorligt syg af corona meget lille. Og meget få indlægges på sygehuset.
Derfor sagde jeg fra. Med en målrettet
vaccinestrategi for alle over 50 må der
lægges en klar og præcis plan for genåbningen, så børn, voksne, ældre, udsatte,

virksomheder, restauranter, teatre, biografer, hoteller og ikke mindst skoler og
uddannelsesinstitutioner kan blive sat
fri og komme i gang igen.
Ikke ved tvangstestning, som er så meget imod Venstre-folks grundlæggende
tillid til det enkelte menneske. Men ved
at få vaccineret dem, som corona-pandemien er en reel trussel for – og ved at tro
på, at danskerne vil værne om den frihed
og tillid, vi gerne vil vise dem.
Der er ikke meget positivt at sige om
corona-pandemien. Men som månederne er gået, har jeg alligevel konstateret,
at om ikke andet så er der mere brug for
Venstre end nærmest nogensinde før.
For pandemien har bundet os på hænder, fødder og om ikke sendt os i husarrest, så i hvert fald mindet os alle om, at
man skal sætte pris på og værne om den
frihed, som vi normalt har. Friheden til
at kunne gå ud, være sammen med vores
kære, kramme – ja, bare det at give hånd
blev revet fra os på grund af en virus.
Og så har vi slet ikke talt om de økonomiske følger. Ikke bare herhjemme, men
over hele verden vil friheden og mulighederne blive mindre som følge af pandemiens økonomiske konsekvenser, som vi

slet, slet ikke har set det fulde omfang af.
Og endelig er der statsministeren, som
med sin enegang og egenrådighed har
vist, at hvis ikke der er nogen omkring
hende, der insisterer på at holde fast i demokrati, ansvar og frihed – ja, så tromler
hun bare afsted uden skelen til, at der
kunne være andre måder at gøre tingene
på, end dem hun forestiller sig.
Sådan skal det ikke være. Sådan er vi
ikke i Venstre. Og selv om vi i øjeblikket
går gennem en hård tid, så er der brug for
os, der sætter frihed, frisind og tillid højere end de fleste.
Venstres 150 år lange historie har
bragt os gennem kriser og krige, nederlag og sejre og meget mere. Tilbage står,
at vi har været med til at skabe et af de
bedste samfund i verden. Et samfund,
der er rigt på muligheder, frit i tanke og
skønt at leve i. Og som har brug for, at
Venstre igen vokser sig stærkt og sikrer,
at vi altid kæmper for friheden og fællesskabet – og som altid sender vores land
videre til de næste generationer, rigere,
friere og mere retfærdigt, end vi selv
overtog det.
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Valgkampen nærmer sig
Af Kristian Skov-Andersen, Medlem af Næstved Byråd. Medlem af økonomiog beskæftigelsesudvalg. Formand for Næstved havn

Budgetforhandlingen i september
blev forlænget med halvanden time af
Venstre.
Da alle andre partier var tilfredse,
havde lænet sig tilbage og bare ventede på fotograf og noget at skåle i.
Netop dér mente Venstre fortsat at
børn og skoler skulle have en større
del af budgettet. Socialdemokratiet
derimod ønskede at reservere penge
til almene boliger. Stillingskrig.
Alt for mange teenagere kommer
ikke godt nok ud af vores 9. klasser.
Og det påvirker de unges muligheder
og livskvalitet i negativ retning. Det
kan vi tydeligt se i jobcenteret. Så vores ønske var yderst berettiget.
For små vidt angår de almene boliger, så trives det private boligbyggeri
fint, og renten er nul. Så mon ikke
socdem antager at de almene boliger
vil tiltrække deres egne vælgere. Ellers
giver det ønske ikke meget mening.

I valgkampen vil vi derfor bede vælgerne vælge side i denne stillingskrig
fra budgetforhandlingen. Skal vi prioritere som Venstre ønsker eller som
socdem ønsker?

Behov for fornyelse

Ja tydeligvis. Driftsresultatet er
vokset med godt 500%, siden min
forgænger Per Sørensen gav slip.
Og Næstved Havn har fået et langt
bedre forhold til sine omgivelser.
Trænger Næstved Kommune så
til nye øjne på tingene i 2021? Nu
hvor det beløb, som vi årligt modtager i støtte og udligning fra stat
og kommuner sætter ny rekord tæt
på 1,5 mia årligt. Hvor vi kæmper
med at få solgt byggegrundene ved
Rådmandshaven. Og hvor borgmesteren i høj grad ryster på hånden
i havnespørgsmålet til skade for
virksomheder og arbejdspladser.
Ja. Næstved Kommune trænger
i høj grad til samme udvikling de
kommende 4 år, som havnen har
haft side 2017.
Det er Venstre klar til at stille sig
i spidsen for.

Lidt refleksioner i en Coronatid
med intern Venstre uro
Af Cathrine Riegels Gudbergsen

Som alle andre er jeg også ganske træt
af at være vidne til en Regering der i
den grad tromler igennem og ikke lytter til andre end få udvalgte rådgivere
med et yderst pessimistisk fokus.
Koden til at åbne alle pengekasser er
Folkesundhed og Corona. Skidt med
hvad der ellers måtte være af udgifter.
Regningen bliver stor og jeg savner en
overordnet analyse og beregning af fordele og ulemper af de forskellige scenarier.
Personligt er jeg ikke udfordret som
sådan, bevares jeg er utrolig træt af
digitale møder, men aldrig har jeg været gladere for at bo på landet og være
landmand. Vores hverdag er stort set
uforandret, der er håndsprit i traktor
og på kontoret og alle har mundbind
de kan benytte, men ellers er det den
samme trommerum. Når man bor
midt i naturen, så opdager man ikke at

verden er lukket ned, men glædes over
årstidernes skiften og at der er plads
nok omkring en.
Som om det ikke var nok med Corona, så tager vi også lige et sandt stormvejr i Venstre. Intern uro og fnidder
har været en del af dagligdagen. Ja, Jakob Ellemann er måske ikke den mest
frembrusende og karismatiske leder i
historien. Men han er ordentlig og reel,
og tænk jer, så har han faktisk været
i den virkelige verden og haft et reelt
arbejde. Det er jo ellers en mangel på
Christiansborg.
En klog bekendt fortalte mig, at da
Uffe Ellemann, som de fleste af os jo
husker som meget karismatisk og dygtig, blev formand for Venstre, gik vi
tilbage til 19 mandater ved det første
valg. Et stort nederlag og det tog ham
et par år at finde sin stil, men den fandt
han og fik os rejst igen.

Lad os satse på, at det er det samme
med Jakob, han har i hvert fald min
opbakning.
Jeg var også glad for Inger Støjbergs
tydelige kommunikationsform og klare
budskaber, men i politik er det vigtigt
at vi kan stå sammen når stormen raser og være et hold, og der fejlede hun.
Venstre har eksisteret i 150 år, og ja
så kommer der et dyk, men vi skal nok
rejse os igen, fordi man ved hvor man
har os, og så skal vi huske, at når vi ser
tilbage så er de fleste V-formænd først
blevet rigtig populære når de er stoppet  Måske vi skal være lidt mere
åbne og tolerante i nuet, fremfor bagklogskabens ulidelige klarsyn.
Nu glæder vi os lokalt til at se jer alle
til grundlovsmødet i år, hvor vi håber
at kunne byde velkommen til en prominent taler og fejre grundloven og
vores lange historie.
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Tanker fra Næstveds Folketingskandidat
Af Jacob Panton, Folketingskandidat for Venstre

Da Mette Frederiksen vandt valget,
viste hun fra start af, hvilken retning
hun ville gå.
Hun nedsatte en regering uden de store overraskelser og brillierede med at
oprette et sekretariat i statsministeriet, hvis eneste opgave var at kontrollere embedsværket.
Stabilt og sikkert har hun foretaget en
udrensning af embedsværket, så stort
set kun embedsfolk, der støtter Socialdemokratiet er tilbage.

Hun har fra start udvist egenrådighed
og gjort hvad der passede bedst med
hendes ideologi.

hæve vores segment af demokratiet,
blev rendt over ende på deres vagt. De
lod sig narre.

Den 12. og 31. marts 2020 stemte
samtlige partier for en enevældig og
hidtil uset magt til Mette Frederiksen
og hendes lejesvend Magnus Heunicke.
Det kom bag på mig og sikkert også på
mange andre gode borgere.
Vores folkevalgte borgerlige politikere,
som vi har valgt til at beskytte og hånd-

Med øje på Mette Frederiksens historik, kan man undres, at det kom bag
på dem, at hun ikke var til at stole på
og ikke forvaltede magten med respekt
for demokratiet.
Mette lukkede landet på en løgn.
Hun indførte begrebet “udskamme”.
Hun hældte vores erhvervsliv ud over
kanten, og som den almoderlige person
hun er, kastede hun redningskranse ud
med deres egne penge, og kun lige præcis nok til at gøre dem afhængige.
De offentligt ansatte gik stort set uberørte hen og har oven i købet fået forhandlet en lønforhøjelse hjem, som
meget sandsynligt kun er pseudo pga.
deres egen selvopfundne regel om reguleringssystemet. Men lad os nu se,
om den regel ikke bliver annulleret.

Mette Frederiksen gennemførte en
ulogisk genåbning af samfundet, som
primært tilgodeså det socialdemokratiske vælgersegment.
Hun spildte sommerferien på at hive
10.000 raske borgere ud af arbejdsmarkedet med hendes “Arnepension”
samt at tale om populistiske elbiler,
hvor hun ved et fodskud kom til at øge
uligheden på rig og fattig.
Alle andre ventede på anden bølge af
Corona og forsøgte at forberede sig.
Bare ikke Mette.
Det kom faktisk bag på hende og regeringen, at Coronaen kom igen.
Ved første tegn på en Corona mutation
gik hun i panik og udslettede alle mink
ved en fejl, eller ved gennemført taktisk ideologi vil nogen måske sige. Det
kostede os 19 milliarder eller 12.000
kr. pr. hustand i kompensation for den
unødvendige og ulovlige handling.
Kort efter lukkede hun landet ned for
anden gang og er nu nået så langt med
sin udpining af virksomheder, at flere
små virksomheder er blevet afhængi-

ge af hendes almisser og udsættelse af
skat og moms.
Mette Frederiksen holder os stadig i
et jerngreb og forsøger at tvinge os til
massetest og et vaccinepas, som i bund
og grund er overflødigt.
Hun nægter at deltage i samråd og lytter notorisk ikke til hverken sundhedsmyndighederne eller økonomerne.
Hun nedgør private børnehaver og skoler. Hun udskammer privathospitaler,
som foreslår at træde til og håndtere
de mange udsatte operationer, og hun
har stille og roligt indført mere end 35
skattestigninger.
Mettes økonomiske redningsplan er at
investere os ud af krisen. Vi skal sælge statsobligationer og optage lån. Vi
skal øge den offentlige sektor og skabe
vækst her, frem for den private sektor.
Men hvad sker der, hvis renten pludselig stiger?
Hvad sker der, hvis erhvervslivet bliver
pålagt ekstra skatter og afgifter?

Så rammer vi en krise, som er større
end den Anker Jørgensen førte os ind
i. Den tog mere end 20 år at komme ud
af.
De borgerlige politikere vi har sat vores
kryds ved og sendt ind på Christiansborg, de skal stå garant for et sundt
demokrati og varetage vores interesser
bedst muligt.
Jeg synes ikke, at de lever op til det ansvar lige nu.
Jeg ønsker at se dem stå sammen, som
en samlet blå blok. Jeg ønsker at høre
deres plan for, hvordan de vælter Mette Frederiksen.
Jeg ønsker at høre deres samlede økonomiske plan for, hvordan vi redder
Danmark fra afgrundens rand.
Hvis ikke vi kan stå sammen om en
fælles plan i blå blok, så er Danmark
fortabt de næste 20 år.
De borgerlige politikere har et ansvar,
som de skal leve op til nu!
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Vi har travlt og tonen skærpes
Kommunal- og regionsvalget nærmer sig
Af Kirsten Devantier, byrådsmedlem & gruppeformand Region Sjælland.

Det kan både høres og mærkes. Trods
virtuelle møder kan man mærke, at
tonen og de politiske ”drillerier” begynder at fylde meget – egentlig også
for meget.
Vi skal ikke glemme hvorfor vi er valgte og ønsker at være folkevalgte. Det er
for at gøre en forskel. At være med til
at sikre borgerne og det område, hvor
man er valgt, et direkte talerør – så de
via deres folkevalgte kan komme til
orde. Det betyder at deres folkevalgte
hele tiden er oplyst om hvad der sker
både lokalt, regionalt og på landsplan.
Det er ”kampen” og drømmen om at
netop ens eget område udvikler sig til
det bedre. Og det sker heldigvis også.
Covid-19 har fyldt og fylder med god
grund meget, både menneskeligt og
økonomisk i Region Sjælland. Men

det må ikke få al anden sundhedsbehandling til at gå i stå. Eksempelvis
kræftbehandlingen.
Kræft holder ikke pause
På Venstres ønske og initiativ bliver
kræftbehandlingen derfor en sag på
det kommende forretningsudvalgsmøde. Vi har en bekymring om, at med de
færre henvisninger til kræftbehandling under Corona perioden, vil der i
den kommende tid komme et stigende
antal patienter, som vil have brug for
behandling, herunder med senfølger
pga. for sen igangsat behandlingsindsats. Og hvilke indsats skal vi så yde?
Det bør vi som politikere være oplyste
om. Det er et centralt emne. Hele tiden
at have fokus på behandling og uddannelse. Det er meget vigtigt for vores
region, da borgerne skal have samme
mulighed her som i andre regioner.

Lægevagtsordning
Jacob Jensen og jeg selv sidder i en
følgegruppe og arbejder på en ny aftale med PLO om lægevagtsordningen.
I de forhandlinger er det for os vigtigt,
at vi ender med en løsning, der stiller
borgerne ”uden eget sygehus” i en så
decentral løsning som muligt. Det vil
PLO ikke gå med til og har derfor opsagt aftalen med 18 mdr.s varsel.
Nu er det så op til Regionsrådet at finde en løsning, hvor ingen borger skal
kastes rundt i systemet fordi der er for
lange afstande.
Fødende Kvinder
Jeg har desuden bedt om en opdatering på, hvordan behandler vi de
fødende kvinder og deres børn her
i regionen. Det er bestemt ikke gode
sager fra Region Hovedstaden vi hører
om. Det kan vi ikke være bekendt og

det skal vi sikre ikke sker i vores region.
Psykiatrien
Vi arbejder desuden på, at få opgraderet uddannelsen af Social-& sundhedsassistenter, der skal målrettes til
arbejdet i psykiatrien. Vi har brug for
stor faglighed og medarbejdere, der
føler de er godt rustet til dette speciale. Det er et spændende arbejde, hvor
der helst skal uddannes gode og dygtige medarbejdere. I dag er det svært
at få stillinger besat i psykiatrien, så vi
håber, at dette tiltag er et ud af mange
der kan hjælpe.
Men også her har mange patienter
holdt sig væk i Corona tiden. Det er
bekymrende, at mennesker holder sig
væk fra behandling.

køre. Det er en meget glædelig beslutning og stærkt forbedrende for vore
patienter.
Desuden arbejdes der på et samarbejdsprojekt med Næstved Kommune om aflastningspladser til sårbare
ældre. Dette er bare et lille udsnit af
nogle af de sager, som presser sig på i
Region Sjælland.
I det hele taget har jeg/vi i Venstre sat
ret så mange aftryk i et tæt samarbejde og partnerskab med Konservative
Folkeparti og Radikale Venstre. Et
godt samarbejde har vist sig at sætte
dagsordener og dermed resultater.

Næstved Sygehus
Det er med stor glæde og stolthed, at
jeg kan se, at Næstved sygehus stadig
udvikler sig. Næste nye tiltag bliver
Dialysefunktionen, som efter planerne først skulle være i 2024, nu bliver
fremrykket til 2022. Der er i dag alt
for langt for vores dialysepatienter at
11
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Nej tak til uddannelsessnobberi
og fagforeningspolitik
Af Sebastian Mylsted-Schenstrøm

Det Radikale Venstre har foreslået at
indføre et krav om, at der i fremtiden
ikke må være ufaglært arbejdskraft i
kommunens dagsinstitutioner. I dag er
det lederne af de enkelte institutioner,
der bestemmer hvordan personalesammensætningenen skal være.
Således er ca. 65% af personalet i dag
uddannede pædagoger eller pædagogiske assistenter, mens de resterende
35% udgøres af ufaglærte, hvoraf de
fleste dog har mange års erfaring og
alle brænder for deres arbejde.
Økonomisk tildeles der midler til
en fordeling, der hedder 70/30 - altså
tyder det på, at lederne vurderer at de
ufaglærte er et godt supplement til det
uddannede pædagogiske personale, eftersom andelen er højere.
Den underliggende radikale tanke synes derimod at være, at disse ufaglær-

te ikke er gode nok. Det er vi i Venstre
uenige i.
Ikke alene er det rigid topstyring,
som fratager den enkelte institution
mulighederne for selv at indrette sig
som den finder bedst, men det vil - alt
andet lige - også betyde, at vi får dårligere normeringer for de midler vi har
afsat, end vi ellers kunne have fået.
Det er p.t. svært at rekruttere pædagoger, hvorfor der med et sådant krav
vil blive behov for at skrue betydeligt
op for lønnen, for at lokke flere til. Dette gør det sværere og dyrere at nå vores
målsætning om flere voksne per barn.
Det lugter lidt af fagforeningspolitik.
Personalet i dagsinstitutionerne har
for os at se to primære opgaver.
1. At udvikle/forberede børnene til livet og videre uddannelse.
2. Pleje og omsorg.

Sidstnævnte kan vi ikke se, at man død
og kridte skal have en længere uddannelse for at kunne varetage. Faktisk
mener vi, at det kan være en fordel, at
folk har forskellige baggrunde og kompetencer, som i samarbejde kan komplementere hinanden.
Pædagoger og pædagogiske assistenter har med deres faglighed blik for
børnenes udvikling og trivsel, mens
de ufaglærte kan fokusere 100% på at
yde omsorg og praktisk hjælp. Ikke at
det ene behøver at udelukke det andet.
Naturligvis.
Derfor; nej tak til kvoter og rigide regler, og ja tak til tillid og frihed til forskellighed.

EU skal ikke begrænse jagt og
fiskeri i beskyttede naturområder
Af Linea Søgaard-Lidell, Sjællands medlem af Europa-Parlamentet

Muligheden for at gå på opdagelse i
naturens mange skønne friluftstilbud
er noget af det bedste, vi kan gøre for
både krop og sjæl. Faktisk tror jeg, at jo
mere vi bruger naturen - des vigtigere
bliver det for os at passe godt på den.
Derfor undrer det mig, at EU i en ny
strategi for at bevare naturens biodiversitet lægger op til at begrænse jagt
og fiskeri i bestemte naturområder.
Faktisk sidestiller EU-kommissionen
jagt og lystfiskeri med minedrift i deres
tekst. Det forekommer meget mærkeligt. Minedrift er jo en hård udnyttelse
af naturens ressourcer, mens jagt og
fiskeri sagtens kan gøres på en bæredygtig måde.
Derfor har jeg stillet et ændringsforslag til EU’s planer. Mit klare mål er, at
vi fortsat kan sikre, at danske jægere
og fiskere har frihed til at gå på jagt
og fiske i vores smukke natur. Jeg har
foreslået, at der også i beskyttede na-

turområder skal være plads til en vis
menneskelig aktivitet som for eksempel fotografering, fuglekiggeri og bæredygtig jagt og fiskeri. Fordi jeg tror på,
at vi får endnu mere respekt for naturen, når vi færdes i den.
I værste fald kan EU-Kommissionens forslag true frivillige naturelskeres gavnlige aktiviteter - som når lokale
lystfiskere bruger deres fritid på at restaurere vandløb, eller når jægere gavnligt regulerer bestanden.
Næstved er endda en af de kommuner, der i samarbejde med Fishing
Zealand netop har vist, hvordan man
kan lystfiske på en bæredygtig måde
og endda bidrage til, at de vilde fiskebestande får bedre levevilkår.
Hvis EU-Kommissionens forslag bliver gennemført, bliver det i sidste ende
den danske regering, der skal udpege
naturområder som beskyttede eller
strengt beskyttede. I mellemtiden hå-

ber jeg, at mit ændringsforslag bliver
stemt igennem i EU, så det ikke bliver
nødvendigt at sætte sin lid til en socialdemokratisk miljøminister.
Selvfølgelig skal vi have lov til at jage
og fiske. Og selvfølgelig skal vi passe
godt på naturen, mens vi gør det. Det
kender jeg ikke en eneste jæger eller fisker, der ikke er enig med mig i.
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Vores lokale mand på Christiansborg
Selvom vi med folketingsvalget i 2015
mistede vores lokale folketingsmedlem
Karsten Nonbo, har vi nu igen en lokal
mand huserende på Christiansborg.
26 årige Christopher Thaysen fra Brøderup ved Tappernøje arbejder nemlig
til dagligt som politisk medarbejder for
Venstre på Christiansborg. Her koordinerer han det daglige politiske arbejde
for 2 af Venstres folketingsmedlemmer. Beskæftigelsesordfører Hans Andersen og den for nyligt udpeget retsordfører Preben Bang Henriksen.
Mange af jer vil nok genkende navnet,
da han igennem flere år lagde meget
arbejde i Venstre i Næstved. Christopher var formand for Venstres Ungdom i Næstved i perioden 2015 til
2017 og var ligeledes repræsenteret
i både lokal- og kommuneforening. I
2017 flyttede Christopher desværre
fra Næstved og Danmark efter at have
færdiggjort 3 års studier i Statskundskab fra Københavns Universitet. Dette blev gjort for at han kunne færdiggøre sine studier i Kina på University of

Chinese Academy of Sciences i Beijing.
Sideløbende med studierne blev han i
2018 tilknyttet Rud Pedersen Public
Affairs i København, hvor arbejdet som
lobbyist blev varetaget frem til færdiggørelsen af studierne i efteråret 2019.
Herefter gik turen direkte ind på Christiansborg, hvor han i over et år har
bidraget til Venstres politikudvikling
og daglige arbejde i Folketingssalen og
i udvalgene.
Hvad har været den største oplevelse i din
tid på Christiansborg?
Der har været mange store øjeblikke,
også når det nu har været et så historisk år vi har været igennem. Men den
største oplevelse var helt sikkert, at
træde ind ad døren til Christiansborg
for første gang som ansat. Det er en
uforglemmelig følelse, jeg vil bære med
mig hele livet.
Hvad har været den største udfordring?
Det var klart det faktum, at jeg blev
ansat kort tid før Danmark lukkede

ned den 11. marts.
Lige siden har næsten alt handlet om
Covid-19.
Jeg fik med andre ord en sand ilddåb,
hvor regeringens lovforslag skulle behandles i hast, og hvor arbejdsugen oftest lå et sted mellem 50-60 timer.
Foruden Covid-19, har der så været tid til
andre dagsordener?
Det har der heldigvis også. Selvom det
føles som længe siden, så var Hans
Andersen i sensommeren Venstres
forhandler om Arnes pension, hvor vi
desværre ikke lykkedes med at få stoppet regeringen i en i vores øjne dårlige
løsning på de udfordringer vi selvfølgelig har med nedslidning på arbejdsmarkedet. Derudover, havde jeg også
en helt central rolle i det politikudviklingsarbejde, som ledte til det ydelsesudspil som Venstre præsenterede her
i starten af det nye år. Og der vil løbende komme flere udmeldinger med
afsæt i det arbejde.

Hvordan har du oplevet den uro, der har
præget Venstre i den seneste tid?
Personsagerne har fyldt rigtig meget i
dagligdagen herinde. Jeg har haft det
privilegie at have kontor lige ved siden af Inger Støjberg, det har været en
kæmpe fornøjelse, for Inger er en utrolig behagelig person. Men både den
måde Lars og Inger har smækket med
dørene på overfor det parti, som har
givet dem så meget, det har jeg været
meget ked af at opleve.
Personsagerne har også medført et ordentligt dyk i meningsmålingerne, hvordan påvirker det dit arbejde?
Selvom de fleste siger til medierne, at
man ikke skæver til meningsmålingerne, så må jeg bare erkende at de
har indflydelse på vores arbejde. Der
har ikke været et møde med ledelsen,
hvor det ikke bliver nævnt, og der er da
visse folketingsmedlemmer, som nok
sover lidt mere uroligt om natten. Jeg
arbejder jo selv for én som ikke står til
at blive genvalgt, hvis prognoserne står
til troende efter næste valg.
Påvirker det også Venstres måde at drive
politik på?

Det vil jeg mene. Men mest på den
måde, at meningsmålingerne i den
grad har fået Konservative til at vågne
op. Vi har jo på det seneste oplevet, at
de har nærmest bekriget os på visse
konkrete områder, når vi har indgået en aftale eller stemt for et forslag i
salen. Selvom de ikke selv vil sige det,
så virker det meget som om de har fået
statsministerdrømme.
I folketingsvalgkampen i 2019 hjalp du
ikke vores lokale kandidat Sebastian, men
konkurrenten Charlotte Bisserup. Har du
helt glemt Næstved?
Jeg har bestemt ikke glemt Næstved!
Jeg holder enormt meget af Næstved
og alle jer gode Venstrefolk dernede.
Det var også derfor det var meget vigtigt for mig, at lægge vejen forbi i sommer til grillfesten hos Else Marie. Mit
forhold til Charlotte stammer fra min
tid hos Rud Pedersen, hvor jeg var ansat under Charlotte, også i tiden under
valgkampen i 2019.
Derudover er det ikke en hemmelighed, at jeg selv havde ambitioner om
at blive Venstres folketingskandidat
i Næstved efter at Peter Christensen
forlod politik. Som folk også vil kunne

bekræfte, så var det planen, at jeg skulle have været stillet op mod Sebastian
og Benjamin tilbage på opstillingsmødet i Herlufmaglehallen i foråret 2017.
Planerne blev dog lavet om kort før
opstillingsmødet, da det lå fast at jeg
skulle til Kina. Jeg måtte derfor trække
mit kandidatur få dage før selve opstillingsmødet.
Kunne du forestille dig at vende hjem til
Næstved på et tidspunkt, enten som kandidat til folketings- eller kommunalvalg?
Jeg vil bestemt ikke udelukke, at det
kunne blive tilfældet en dag. Men lige
nu har jeg det rigtig godt med at gøre
karriere og arbejde med politik som
fagperson - og ikke som folkevalgt.
Men jeg vil ønske Kristian og alle de andre held og lykke med kommunalvalget
til efteråret. Jeg håber, at Næstved endelig får sin første Venstre borgmester,
det er der hårdt brug for! Ligeledes skal
der lyde et held og lykke til Jacob Panton som kredsens folketingskandidat,
det tror jeg nok skal blive godt.
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Vælgerforening Næstved
Af Bjarne Haar, Formand for Vælgerforeningen i Næstved

Det er en forunderlig tid, hvor al fysisk
mødeaktivitet er lammet, og på den
præmis har vi ingen bestyrelsesmøder
holdt og ej heller nogle øvrige fysiske
aktiviteter.
Det virker som om al aktivitet er overført til de sociale medier, hvor det kører
med 100 km i timen med de gode, såvel
som dårlige ting, det fører med sig.
Jeg er dog rigtig glad for, at vi har så
mange trofaste medlemmer, for på den
måde skal vi nok komme op at stå igen,
selvom situationen ser lidt dyster ud.

I skrivende stund ved vi ikke hvad
marts bringer, men vi kan da håbe på
der snart kommer lidt lys for enden af
tunnellen.
Generalforsamlingen er planlagt afholdt den 22. marts og indtil videre er
håbet, at den afholdes normalt.
Men myndighederne skal jo tages i ed
til den tid, så alternative former kan
komme på tale, hvilket vil blive meldt
ud til medlemmerne, hvis det ændres.
Hvis nogle af læserne har ideer til den
slags, er I meget velkomne til at sende
dem til mig.

Venstre i
Fladså
INDBYDELSE TIL
GENERALFORSAMLING:
Mandag den 29. marts 2021
kl. 19.00 til 20.30.
Bestyrelsen har besluttet at
holde generalforsamlingen
virtuelt i Teams – og nærmere
omkring praktikken vil blive
sendt direkte til medlemmerne
nogle dage inden generalforsamlingen.
Det gælder ligeledes formen
omkring valg til bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Asbjørn Børsting

Vælgerforeningen Fuglebjerg
Af Formand Harald Palmvang

Året 2020 var på mange måder anderledes end de foregående årtier og den
verden, vi ellers lever i og kender til. Vi
har måttet affinde os med, og affinder
os stadig med mange begrænsninger,
ikke mindst når det drejer sig om socialt samvær. Det er ikke nemt at mødes, og vi ser ind i et forår, hvor regeringen og dens støtter fortsat holder os
i et jerngreb.

det kommende år indgår i bestyrelsen,
da de to bestyrelsesmedlemmer, der er
på valg i år, begge har valgt at udtræde
af bestyrelsen.

Ovennævnte materiale forventes udsendt i sidste halvdel af marts måned.
Vi håber på medlemmernes forståelse
for den ændrede praksis.

Bestyrelsen har derfor besluttet at
aflyse den fysiske generalforsamling
i 2021, som efter vedtægterne skal
afholdes inden udgangen af februar
måned, og erstatte den med en forenklet udgave. Det betyder, at Beretning,
Regnskab og Budget udsendes til efterretning/godkendelse og samtidig udsættes valghandlingerne til bestyrelse
m.m. til næste år, hvor vi forhåbentlig
kan mødes normalt igen. Praktisk betyder det, at foreningens to suppleanter
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Nyt fra
Af Elmer Jacobsen

Teknisk Udvalg
Oplandet til Karrebæk Fjord rammes
nu af restriktioner på brugen af gødning
for at genoprette tilstanden i fjorden.
Landbruget rammes ret hårdt af fortidens synder, herunder hus spildevand
og industriens spildevand som næringsstoffer har ophobet sig fra. Beregninger viser en omsætningsreduktion på
minimum 1.000 kr. pr. hektar, hvilket
løber op i 50 millioner alene i Næstved
kommune. Samtidig forlyder det, at minivådområder, som der er statsmidler
til, ingen vegne kommer i vores kommune. Jeg er blevet kontaktet af et par
ansøgere, hvoraf den ene har modtaget
50% af tilskuddet fra staten, men mangler kommunens godkendelse. Så den
sag skal luftes i Teknisk Udvalg. Selv om
vi ikke havde mange minkfarme i Næstved kommune, rammes vi også her af en
omsætningsnedgang og et beskatningsgrundlag, som der ellers er god brug for.
Vinterberedskabet kom også til anven-

delse i år, Park og Vej har bygget nyt
værksted, hvor en del af finansieringen
kom fra vintervedligeholdelsen. Regnskabet følger kalenderåret, så der kan
komme en vinter mere sidst på året, Nu
må vi se, om der er penge til det, eller
om området skal forgældes igen.
Affald Plus
Nye affaldsordninger, import af affald,
nedlukning af forbrændingsanlæg, jo
der er blæst om dette område. At regeringen vil nedlukke velfungerende, men
stærkt forgældede og ikke nedskrevne
forbrændingsanlæg, skriger nærmest
til himlen. Selvfølgelig lyder det forkert,
at vi skal afbrænde andre landes skrald,
men ingen andre kan omsætte skraldet
så fordelagtigt som Danmark. Det skyldes vores store velfungerende anlæg,
som producerer strøm, og efterfølgende kan afsætte varmen, fordi vi har et
fjernvarmenet, som kun få lande har
tilsvarende. Der vil, uanset hvor gode

vi bliver til at genanvende, være en stor
rest som skal brændes i Europa, og vi er
vældig gode til det. KL’s dødsliste er blevet underkendt, og ingen ved p.t., hvem
der skal lukke. Bliver affaldet liberaliseret, kommer det formentlig til at koste
alle borgere i Næstved kommune penge,
fordi København vil støvsuge Sjælland.
Dels har de nogle kæmpe anlæg (de har
bygget for stort) og dels har de så stort
et varmeforbrug, at de kan afsætte hele
deres produktion af varme året rundt.
I Næstved mellemdeponeres affald om
sommeren, hvilket giver øgede transportomkostninger. Øgede krav til sortering, kommer helt sikkert også til at koste, og lige nu tyder det ikke på affaldet
har den værdi, som mange ellers siger
det har. Dog er sorteringen af madaffald stadig en stor succes, pulpanlægget
fungerer over alt forventning, så der er
heldigvis også rigtig gode historier i den
branche trods alt.

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

Kære medlemmer, jeg håber alle er
kommet godt ind i det nye år. Året
2021 er startet i COVID-19 tegn, hvor
der i skrivende stund næsten er lukket
ned for alt, men der er lys forude.
Vinteren har sluppet dets tag, og lyset samt foråret er ved at vende tilbage.

Året 2021 bliver et spændende år – det
er året med kommunevalg i november,
og hvor det skal vise sig om Venstre kan
sætte sig i borgmesterstolen for første
gang i over 100 år. Det bliver et spændende kommunalvalg, hvor COVID-19
kan få en vis betydning for afviklingen.
Generalforsamling
i
Venstre
Suså-Holmegaard, der skulle have fundet sted d. 24. februar kl. 19.00, er
grundet COVID-19 og forsamlings forbud aflyst. I bestyrelsen håber vi på at
landet lukker mere op så vi kan få afholdt vores generalforsamling i trykke
rammer. Bestyrelsen har valgt to datoer
for afholdelse af generalforsamlingen,
d. 24. Marts eller 7. April. Hvor det skal
finde sted er stadig ikke besluttet, og vil
først blive besluttet på vores møde d. 4.
marts. På grund af COVID-19, afventer
vi i hvilken form generalforsamlingen
kan afholdes, så den bliver holdt så sikkert som muligt for alle. Nærmere besked herom vil blive meldt ud.

På generalforsamlingen er der - Valg af
formand, - Valg til bestyrelsen, - Valg af
Suppleanter til bestyrelsen, samt Valg
af revisor samt revisor suppleant.
Jeg håber, at det bliver muligt grundet COVCID-19, at rigtig mange af jer,
kan møde frem til vores generalforsamling.
Jeg vil her til sidste på vegne af bestyrelsen sige tak for jeres tålmodighed.
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Erhvervsklima i Næstved
Af Niels True, næstformand Plan- og Erhvervsudvalget

ERHVERVSKLIMA I NÆSTVED
Af Nielsår
True,
næstformand
og Erhvervsudvalget
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Et resultat, hvor kun lige over 50% af virksomhederne er tilfredse med
erhvervsklimaet i kommunen, giver muligheder for forbedring.

områder som bør prioriteres. Den absolutte topscorer er infrastruktur og
transport og selvom det er det kommunale vejnet der spørges til, så kan det
nok ikke undgås, at den ønskede motorvej til Næstved spiller en stor rolle.
Der er ingen tvivl om, at dårlig trafikal
infrastruktur har stor betydning for
virksomhederne, uanset om det er nye,
der ser på muligheden for at slå sig ned
i Næstved eller eksisterende virksomheder, som overvejer om de skal udvide
deres forretning.
Her må vi bare pege på regeringen,
som nu snart på andet år ikke har prioriteret at komme med en trafikplan.
Det er fint, at regeringen og de røde
støttepartier gerne vil være grønne og
ønske mere kollektiv trafik og grønne
trafikløsninger. Men det er bare ikke
det svar vores virksomheder ser som
løsningen på deres største udfordring.
Andre emner, som betyder mest for
vores virksomheder, er brug af private

leverandører, arbejdskraft, skatter og
afgifter samt uddannelse. Alle områder, hvor Venstre er med til at sætte et
aftryk lokalt for et forbedret erhvervsklima.
For skatter og afgifter vil det fra
2022 være helt slut med opkrævning af
dækningsafgift. Da afgiften var på sit
højeste, trak den 25 mio. kr. ud af virksomhederne i Næstved Kommune. Nuvel, ikke kun lokale virksomheder kan
glæde sig over dette, men det er med
til at øge erhvervsklimaet i vores kommune. Ikke nok med at dækningsafgiften snart er væk, så har Venstre været

bidragende til at halvere taksterne for
byggesagsgebyrer for at understøtte
bosætning og give bedre vilkår for erhvervsvirksomhederne.
Der er stor fokus på at fremme erhvervsklimaet. I Plan- og Erhvervsudvalget havde vi, før Covid-19, faste
virksomhedsbesøg hvor vi besøgte
typisk 3 virksomheder i løbet af en
eftermiddag. Det er meget givende,
både for politikerne, men også for
virksomhederne. Det giver et godt førstehåndsindtryk af, hvad der er af muligheder og udfordringer for det lokale
erhvervsliv. Det skal vi fortsætte.
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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

LIBERALE VENNER – er det noget for dig…
Vi er nogle tidligere aktive medlemmer af Venstres´
lokale organisationer, der i 2009 satte os sammen
for at etablere “Netværket Liberale Venner”.
Netværket er bygget på det liberale fællesskab,
og ikke mindst på et socialt grundlag. Vi er
således ikke “konkurrenter” til de lokale
Venstre foreninger, men et supplement for både
nuværende- og tidligere medlemmer og andre der
kan gå ind for de liberale værdier.
Vi mødes gerne 4-5 gange om året til
arrangementer. Det kan være en aften, hvor vi
først får en middag, og derefter et foredrag, eller et
andet festligt indslag.
Det kan også være et virksomhedsbesøg,
museumsbesøg, eller andet kulturelt.
Det er medlemmerne der kommer med forslag og
styregruppen der får det hele til at lykkes.
I 2019, havde vi 10-års jubilæum og vores
medlemstal ligger i dag på 36 medlemmer.
Vi har et årligt kontingent på kun kr. 100,-

Er du interesseret i at møde “gamle” Venstre venner
på et mere socialt og uformelt niveau, er du meget
velkommen til at kontakte en af nedenstående
kontaktpersoner fra styregruppen.
Jan Elvang – tlf. 50 85 28 20
– mail: elvang.jan@gmail.com
Mogens Dalby – tlf. 25 76 24 00
– mail: dalbymogens@gmail.com
Arne Knudsen – tlf. 55 73 12 26
– mail: maak@stofanet.dk
Annelise Petersen – tlf. 28 87 94 20
– mail: annelisep1204@gmail.com
Flemming Jørgensen – tlf. 20 88 88 98
– mail: fljo@stofanet.dk

Vi ser frem til at se nye,
samt “gamle” ansigter…
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TELEFON- OG ADRESSELISTE
VENSTRE I NÆSTVED KOMMUNE
Venstre i Næstved Kommune
Jakob Mols
jam@danishagro.dk
Tlf. 2032 8492

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

Venstre i Næstved-kredsen og
Vælgerforeningen Venstre i Fladså
Asbjørn Børsting
asbjorn.borsting@gmail.com
Tlf. 2192 2000

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.

