Venstre i Fladså.
Januar 2018 – formandsberetning på generalforsamling
1.2.2018.
1. Indledning.
Jeg vil i år kort starte med at se lidt uden for Danmark – og sige
lidt om de internationale udfordringer, som vi har. Sidste år sagde
jeg noget om Brexit, det netop overståede amerikanske
præsidentvalg, Syrien- krigen og de store flygtningestrømme til
Europa. Jeg vil i år føje lidt til om udviklingen i vores EUsamarbejde.
Derefter vil jeg vende blikket ind ad og sige lidt om dansk politik i
2017 og om udsigterne for i år. Kommunal- og regionsvalget i
november kommer herefter – og jeg vil slutte med lidt om vores
lokale arbejde her i Venstre i Fladså.
2. Danmarks stilling internationalt og i Europa.
Brexit. Efter EU´s regler er nu brugt halvdelen af den
forhandlingstid, der er for at finde løsninger på de rigtigt mange
udfordringer, som der er i forbindelse med Englands kommende
udtræden af EU. Jeg synes stadigvæk, at det er en på alle måder
kedelig udvikling, at vi på de helt afgørende samarbejdsområder
skal skilles fra englænderne, som vi i Danmark både har meget til
fælles med – og som vi også stadigvæk handelsmæssigt på
mange områder har en ganske stor afhængighed af. Nogle
spekulerer somme tider på, om denne adskillelse nu også er
definitiv. Normalt vil jeg gerne se realistisk på tingene – og så må
svaret nok være tæt på et klart ja. Hvis der skal tillades enkelte
drømmeområder kunne dette dog være et af mine. Der er kæmpe
udfordringer i forhandlingerne omkring Englands ønske om langt
hen af vejen at have adgang til EU´s indre marked – uden at ville
leve op til mange af dette markeds forudsætninger. Skotlands

stilling er ikke afklaret – et stort flertal af skotterne ønsker at
blive i EU – og endnu værre er problemerne i Irland, hvor ingen
ansvarlige kan ønske at etablere en ny reel grænse mellem den
Irske republik og Nordirland. Og der er rigtigt mange andre
problemer. For May er det jo også en udfordring, at
meningsmålingerne nu i UK tyder på et omsving så der faktisk i
befolkningen som helhed synes at være et mindre – men
voksende flertal for at blive i EU. Hvis den svage May – regering af
en eller anden grund kommer i mindretal og der bliver nyvalg ser
det lige nu ud til, at en samling af oppositionspartier med Labour i
spidsen kan vinde. Det er godt nok en broget gruppe, der også
omfatter de skotske nationalister SNP og De Liberale. – Men det
kunne måske give en åbning med ny folkeafstemning om en eller
anden særlig medlemstilknytning.
Omkring USA: Med Trump som præsident mister USA autoritet og
respekt som det ledende demokratiske land i Verden. Det er på
mange måder trist, men vi ser så en udvikling, hvor EU med
Tyskland og en ny offensiv fransk præsident i spidsen tager større
ansvar – samtidig med, at det kommunistiske (særlig form) Kina
er ved at udvikle sig til den ledende fortaler for de liberale
grundtanker om fri international handel.
Tiden med Trump er vanskelig. Indenrigspolitisk skaber han
resultater på enkelte felter, men vi er mange der glæder os til at
se, om ikke der igen fra USA kan blive en samlet politisk
ansvarlighed og sammenhængende linje i det politiske lederskab.
Det amerikanske midtvejsvalg til senat og kongres i november i år
vil blive fulgt tæt uden for USA.
Flygtninge:
Sidste år på denne tid havde vi rigtigt meget fokus på krigen i
Syrien og på de store flygtningestrømme til Europa. Lige nu ser
det ud til, at IS er slået meget tilbage – og at
flygtningestrømmene er blevet mindre end for et år siden.

EU:
På nogle områder synes jeg der er en positiv udvikling i EUsamarbejdet i forhold til for et år siden. Realisme i udspillene – og
en stærk vilje til at opnå brede løsninger synes jeg vi ser på
konkrete områder som det indre markeds funktion, stabilisering
af økonomierne – herunder den finansielle sektor og tiltag, der
kan mindske udfordringer omkring social dumping.
3. Dansk politik.
Forsvaret:
Regeringen fremlagde i efteråret udspil til et nyt forsvarsforlig.
Som baggrund nævnes i udspillet, at NATO mod øst står overfor et
udfordrende og selvhævdende Rusland, ustabiliteten i
Mellemøsten og Nordafrika, der nærer islamisk terrorisme og
irregulære migrantstrømme, truslerne fra cyberspace og behovet
for at være mere til stede i Arktis. Jeg tror også, at det måske ikke
så direkte nævnte behov for større europæisk indsats i forhold til
USA har været ret afgørende. Der er sidste lørdag aften indgået et
forlig, der betyder et plus på 4,8 på mia. kr. i 2023 – svarende til
ca.20 % mere end i dag. Det vil betyde en stigning fra 1,2 til ca.
1,3 % af den andel af BNP, som vi bruger på forsvaret. (hvor
målet fra Wales topmødet er 2 %). – Da jeg skrev beretningen i
forrige weekend lød det: ”Vi må håbe på et fornuftigt bredt forlig
inden længe i Folketinget”. Havde de ventet til efter i aften kunne
vi jo sige, at de lyttede til os…Nå det er positivt, at forliget er
bredt. Det omfatter regeringspartierne, socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti og De radikale.
Regeringens resultater.
V – I - C mindretalsregeringen har nu været i funktion i ca. 15
måneder. Der fokuseres i medierne en del på de forholdsvis
mange områder, hvor regeringen ikke indtil nu har fået
gennemført sin politik eller kun en lille del af den. VIC- regeringen

er en mindretalsregering, der reelt skal have støtte af enten S
eller DF for at få noget igennem. Det betyder også, at der på
områder, hvor S og DF i høj grad er enige – ja der kommer
regeringen jo under ret hårdt pres. Det gælder for store dele af
den økonomiske politik, herunder skattepolitikken. Og det gælder
også for en del andre politikområder: ældreområdet (med
stigende vælgertal), men faktisk gælder det jo også på en hel del
af de såkaldte værdipolitiske områder. Og så er der alle de
områder, hvor S og DF i forening ser en interesse i at drille
regeringen eller sagt lige ud: at forhindre den i at få for meget
succes. De resultater, der er opnået skal ses i det lys. Og der en
del at glæde sig over:
- Sundhed og ældre: Siden valget i 2015 er sundhedsvæsenet
blevet løftet med 3,8 mia. kr. Med finansloven 2018 er der
afsat yderligere 2 mia. kr. over fire år.
- Det kan lidt bedre betale sig at arbejde – der er gennemført en
række mindre men reelle lettelser af skatten på
arbejdsindkomster, men vi kunne ønske os en del mere især
for de laveste arbejdsindkomster.
- Der er gennemført en meget fornuftig og ambitiøs
landbrugspakke.
- Afskaffelsen af PSO- afgifterne er til stor gavn for erhvervslivets
konkurrenceevne.
- Der er vedtaget aftaler, der skal fremme den grønne
energiudvikling. Der er afsat midler til investeringer så solceller
og vindmøller skal konkurrere om at levere mest grøn strøm.
- Der er endelig sket en afgiftsnedsættelse for det vi kalder
familiebiler – især de mest grønne.
- Der er gennemført en yderligere kræftbehandlingsplan med ret
stort løft i bevillingerne og en del andre tiltag, der skal sikre
bedre overblik og sammenhæng i behandlingen.
- Og endelig vil jeg nævne, at der med finansloven 2018 er afsat
2,5 mia. kr. til humanitære indsatser for flygtninge i deres
nærområder,

- På det allerseneste er der vedtaget en stor ekstra naturindsats
i en lang række statsskove og i andre naturområder.
- Et bredt flertal i Folketinget har besluttet at afsætte over 10
mia. kr. til styrkelse af vores skattevæsen frem mod 2021. Det
er mange penge, men der er brug for en stor ekstra indsats
med de store svigt, der gennem en del år har været på dette
område.
4. Næstved Kommune.
Kommunalvalget i november var vores store lokale aktivitet i
2017.
Efter en god indsats, og et pænt medlemsengangement fik vi –
synes jeg – udarbejdet et rigtigt godt valgprogram for Venstre i
Næstved Kommune. Jeg synes også vi fik sammensat en god liste
af kandidater, der gjorde en stor indsats, Vi fik forberedt os
fornuftigt med et relativt bredt valgforbund – C – I – D og Venstre.
De radikale gik sammen med Enhedslisten og en række mindre
lokalpolitiske lister. For de radikale og EL var der ikke alene tale
om såkaldt teknisk valgforbund. De var på forhånd enige om, at
skatterne skal hæves for at finansiere nogle øgede
velfærdsindsatser. Og de var enige om at arbejde for nogle
relativt store ændringer – reelt tilbagereguleringer – omkring
skolestrukturen. S sagde inden valget nej til disse tiltag.
Vi havde det mål, at vi gerne ville give vores kommune mulighed
for at arbejde med en liberal borgmester. Kristian Skov Andersen
gjorde en meget dygtig og ihærdig indsats som vores
borgmesterkandidat. Og Kristian fik et flot personligt valg.
Valgresultatet: Vores valgforbund fik uændret 11 mandater af de
31 i byrådet. Vi vandt 1 og fik 9 , C tabte desværre 1 og fik 2.
S- SF- valgforbundet tabte 1 mandat og fik 14.
EL og De radikale vandt i deres valgforbund 2 pladser så begge
partier gik fra 1 til 2.

DF mistede 1 og fik 2.
Borgmester Carsten Rasmussen valgte – og forklarede efter et
par dage sine begrundelser meget åbent i Sjællandske – at
konstituere sig med EL og de radikale. Han forklarede det med, at
deres gruppe jo reelt var dem, der havde vundet frem. Herudover
fik han også tilslutning fra 1 af de 2 DF´ere. Konstitueringen
betød, at S jo reelt har måttet gå væk fra deres valgprogram på to
centrale områder.
Venstre er nu sammen med sin samarbejdspartner C i en
konstruktiv oppositionsrolle – det er jo det, der giver mening i
kommunalpolitik – altså når man ikke sidder for bordenden. Jeg
er overbevist om, at vore dygtige kommunalpolitikere i løbet af
valgperioden nok skal skaffe sig indflydelse gennem deres sagligt
stærke politiske arbejde.
Samtidigt er det på alle måder sundt og rigtigt for vores lokale
demokrati, at der markeres et klart liberalt- borgerligt alternativ til
en socialdemokratisk ledelse.
Niels True, der nu har fået en formandsopgave for NK- forsyning,
vil efter beretningen fortælle lidt om den aktuelle
kommunalpolitik. Også til lykke til Diego, der blev netop er blevet
valgt af forbrugerne til NK – bestyrelsen – og i øvrigt med en flot
valgkamp til kommunevalget og et resultat der, som hvis kurven
fortsætter – kan give valg næste gang.
Vore konkrete stemmeandele i forhold til 2013 blev:
Næstved 24,6 % (- 1,4 %). Landsplan 25,2 % - (2,8 %)
Region Sjælland 23,6 % ( -5,2 %). Landsplan 25,2 % (-2,8 %)
5. Region Sjælland.
Vi havde en forholdsvis stor tilbagegang i stemmeandel i Region
Sjælland og mistede 3 mandater – og har nu 10. Der blev dannet

et nyt flertal af de røde partier, DF og Liberal Alliance under
socialdemokratisk ledelse. Vores lokale spidskandidat Kirsten
Devantier fik et flot valg er nu vores gruppeformand i
Regionsrådet.
6. Fladså.
Omkring vores lokale vælgerforening i Fladså har vi haft et aktivt
bestyrelsesarbejde med et godt fremmøde og et aktivt med- og
modspil til de kommunalpolitikere, som vi har haft med til vore
møder. Vi har søgt at deltage forholdsvis flittigt i de fælles
arrangementer i kommuneforeningen – det gælder bl.a. ved
udarbejdelse af valgprogrammet.
I slutningen af juni blev der arrangeret en udflugt med besøg på
Egholm Museum. Der var rigtig god tilslutning – og det var kan vi
vist sige ”en kanon god oplevelse”. Tak til Mogens Hansen for
initiativet.
Vi lavede tre konkrete lokale aktiviteter i forbindelse med
kommunevalget – som var supplement til kommuneforeningens,
hvor vi også var med i en del. De lokale bestod af initiativ til
vælgermødet på Golfbanens Restaurant Kilden, hvor ideen var, at
alle lokale Fladsåkandidater skulle have adgang. Det endte med,
at vi her fik et meget velbesøgt fællesarrangement med en
kandidat fra hver af partierne: Socialdemokratiet, Konservative,
Liberal Alliance, Enhedslisten og vore to lokale Diego og Niels.

Over 100 deltagere debatterede ivrigt primært lokale spørgsmål.
Herudover lavede vi en lille folder om kandidaterne og indrykkede
nogle annoncer.
Vi mistede desværre på valgstederne her i området en del af de
stemmer, som Karsten Nonbo tidligere havde fået – en lang aktiv
og flittig lokalpolitisk indsats har givet Karsten vælgere, som ikke
umiddelbart stemte på andre venstrekandidater.
Medlemsmæssigt holder vi skansen – vist endda godt og vel. Vi
har i flere år ligget på godt 130 – og når vi tæller de seneste nye
medlemmer med – som jeg gerne vil byde særligt velkomne – kan
vi tælle til 135 i 2017. Det betyder en nettotilgang på 2 i dette år.
Vi udgiver i kommuneforeningen bladet ”Venstre i Næstved
Kommune”. Her i foreningen deles det rundt på ruter af
bestyrelsens medlemmer. Er der kommentarer til bladet hører vi
gerne herom under debatten. – Herunder afvejning af om vi
fortsat skal have et pænt trykt blad – eller om vi alene skal
informere via mail.
7. 2018.
I år vil vi med sikkerhed komme meget tæt på næste
folketingsvalg. (Det kunne måske allerede komme til efteråret – vi
skal i hvert fald være forberedte på det). Vi har kandidat klar med
vores lokale Sebastian Mylsted-Schenstrøm.
Mandag den 19. februar kl. 19.30 får vi besøg af Sebastian til
medlemsmøde her i Venstre i Fladså. (Bestyrelsen holder
konstituerende møde kl. 18.45 – så medlemsmødet er i
forlængelse heraf). Det er en god lejlighed til at lære Sebastian at
kende og få en god diskussion med ham.

Vi må gøre en indsats for, at Sydsjælland / Næstvedkredsen – og
omegn – igen kan få en blå repræsentant i Folketinget. Jeg er
overbevist om, at det har ganske stor betydning for os.
Omkring vores foreningsarbejde i vælgerforeningerne i Næstved
Kommune er der et ønske om at se på, om vi kan lave en mere
optimal struktur. Nogle funktioner kan nok effektiviseres og
styrkes – og det vil kommuneforeningens forretningsudvalg
arbejde med – og formentlig komme med et oplæg til
foreningerne og medlemmerne om i løbet af året. Vi lægger her i
området vægt på at fastholde det stærke lokale fundament i
vores foreningsarbejde.
8. Afslutning – med tak for året – kommer mundtligt på
generalforsamlingen.
Aasidegaard 28.1 2018 Asbjørn Børsting

