
Beretning for Venstre i Fladså 2008 

 

Ganske vist er Venstre stadig i opposition, i hvert fald hvad angår sammensætningen i Næstved 

Byråd,- men på landsplan er Venstre stadig et markant og stærkt regeringsparti. 

 

Venstres Vælgerforening i Fladså arbejder også godt. 

Vi har formået at levere vore synspunkter til vore politikere og vi er stærkt overbeviste om, at vi er 

med til at gøre en forskel. Vi føler at politikerne, ikke alene fra Fladså, - men fra hele Venstres 

gruppe i Næstved Byråd, er glade for af få støtte og input til deres arbejde i byrådet. 

Alene er det svært….! 

 

Venstres Vælgerforening i Fladså lever derfor på bedste måde op til sin vante rolle,  og arbejder 

derudover med de opgaver formanden ridsede op ved sidste generalforsamling.  

Hvoraf: 

 Medlemshvervning  

 Medlemspleje og gentegning .. 

Er nogle af de parametre der er så vigtige for en Vælgerforening. 

 

Salg af medlemskort, og den derved direkte kontakt med vælgerne er utroligt vigtig, og er med til, 

at vi i Fladså Vælgerforening stadig kan bryste os af at være en vælgerforening der regnes med og 

lyttes til.  

Skal der markeres synspunkter og drages konklusioner op til vigtige politiske afgørelser, hvad enten 

det måtte dreje sig om understøttende holdninger til vore folkevalgte, eller rent tekniske løsninger 

når der diskuteres valgteknikker, har Fladså Vælgerforening altid markeret sin holdning. 

 

Dog lider vi den tort, at der er flere afgange end tilgange. 

Sidste år, ved samme tid, talte foreningen 315 medlemmer og pr. 31.12 2008 var tallet 238  

Denne tendens er vi kede af i Fladså. 

 

Derfor må vi alle være i offensiven og prøve at hverve nye medlemmer og samtidig søge at 

fastholde allerede tegnede. 

 

Vi vil ikke affinde os med at blive så kraftigt decimeret, at vi må afgive vore suveræne positioner. 

Så en kraftig appel til alle venstremedlemmer må være: Gør nu noget ved det! 

 

Vi har, siden sidste generalforsamling, afholdt 4 bestyrelsesmøder der alle har været velbesøgte.  

Igen i år har vi været glade for Hans R. Hansen og Karsten Nonbo´s besøg. 

Vi har derved førstehåndsorienteringer fra Byråd og Folketing og vi har haft nogle meget specifikke 

og levende diskussioner om aktuelle emner. 

 

Vi blev meget klogere på problematikkerne omkring Arenaprojektet, som nu er lagt til side til bedre 

tider. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vi synes også at være på førstehånd med den nok så forhadte dækningsafgift, som Næstved 

kommune, i lighed med ca. 30% af landets nuværende kommuner indførte, og som med et 

betragteligt bidrag, hvilket beregnes som 5%0   af ejendomsskatten på erhvervsejendomme, kunne 

medfinansiere nogle af Arenaomkostningerne. Men selv om Arenaen ”faldt”, overlevede 

dækningsafgiften i bedste velgående. 

Samme dækningsafgift spillede også en afgørende rolle ved budgetforliget. Mærkeligt nok har den 

ramte part, Erhvervslivet, overhovedet ikke reageret på denne afgift, som for nogles vedkommende 

drejer sig om betragtelige beløb, - stærkt i modsætning til en relativ lille affaldsafgift som alle 

involverede sig i. 

 

Positivt er det, at Venstre markerede sig stærkt ved begge ” pakker” og var direkte årsag til at 

affaldsdirektivet blev revideret. Venstre prøvede at få dækningsafgiften fjernet eller i det mindste 

reduceret, men da Venstres bagland ikke mente, at denne afgift skulle være et kardinalpunkt måtte 

vi affinde os med dens fortsatte eksistens. 

Også parkeringsproblemer i Næstved har været debatteret. Hans R. Hansen har på fortrinlig vis, 

redegjort for visionerne omkring dette problempunkt. 

 

Karsten Nonbo har ført os vidt omkring. Vi er blevet orienteret omkring etableringen af den stærkt 

omtalte Fehmernbro, - som tyskerne glæder sig helt vildt til at få ,- og os til at betale.  

 

Vi har diskuteret omfartsveje og mangel på samme. Vi så gerne en ny aflastningsvej  omkring 

Næstved og meget gerne en bedre trafikåre til motorvejen ved Rønnede. Noget der ikke ligger lige 

om hjørnet, men formentlig kan vi så stå sammen i glæden over en splinterny cykelsti mellem 

Gelsted og Herlufmagle. Men det er dog en begyndelse..! 

 

Fladså Vælgerforening har været vært og medarrangør ved flere arrangementer hvoraf kan nævnes: 

 Havemøde på Førslevgård 

 Cafémøder i Fuglebjerg og Glumsø 

 Budgetmøde med Venstremedlemmer af Næstved Byråd  

 Det traditionelle julemøde 

 

I kommuneforeningen i Næstved har Fladså vælgerforening deltaget med tre personer i de 5 

bestyrelsesmøder der har været afholdt ligesom vi har været repræsenteret i FU arbejdet. 

Den mangeårige formand Mogens Dalby ønskede ikke genvalg ved generalforsamlingen og i stedet 

blev Charlotte Mathiesen nyvalgt som formand og Niels True næstformand. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Charlotte Mathiesen har efterfølgende meget dynamisk ledet foreningen, og mange gode initiativer 

er taget. Ikke mindst Venstres deltagelse i Budgetforhandlingerne samt konstruktionen af 

valgproceduren ved det kommende KV 09 har krævet stort engagement og Charlotte har med sin 

ledelsesstil formået at få det bedste frem i os alle.  

Meget betegnende blev det en model konfigureret af Fladså der blev valgt. 

Det kommende KV09 vil fremover komme til at præge dagligdagen, og vi i Venstre håber, at nogle 

rigtig gode kandidater vil markere sig på en sådan måde, at de med vælgernes hjælp kan komme ind 

i byrådet og dermed medvirke til et endnu stærkere Venstre, der meget gerne skulle kunne ses som 

alternativ til den nuværende Socialdemokratiske ledelse. 

 

Vi i Fladså Vælgerforening vil yde vores bedste støtte til egnede kandidater. 

 

Fra Regionen har Richard Andersen og Kirsten Devantier leveret de seneste opdateringer. 

Sygehusdebatten har været lang og sej. Venstre har igen markeret sig og Kirsten har på forbilledlig 

vis formået at nedkoge hovedpunkterne til nogle levende og interessante indlæg.  

 

Richard har overbragt os Venstres hovedsynspunkter og dermed givet os gode input til 

foreningsarbejdet. 

 

I Fladså Vælgerforening har vi nogle gode stærke ønsker for fremtiden: 

 

 Venstre i Fladså vil fortsætte med at kæmpe for landdistrikterne 

 Venstre i Fladså vil understøtte vore byrådsmedlemmer i bestræbelser på at søge og tage 

ansvar. 

 

Med dette for øje vil jeg sige: 

Tak til medlemmerne 

Tak til hele bestyrelsen og FU 

Tak til de folkevalgte 

 

 

 

 

Jørn M. Jakobsen 

Konst. formand 

 

 

 


