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VENSTRE I FLADSÅ 

Dette er min første beretning som formand for venstre i Fladså. 

 

Jeg har jo altid syntes at det er god skik at værre til Generalforsamling her i 

Venstre i Fladså og har været til mange. 

 

Sidste år var jeg dog forhindret, da jeg holdt ferie i Sverige. 

Det skulle jeg nok ikke have gjort. 

For så bliver man valgt til Formand! 

 
Spøg til side - jeg havde jo nikket til at påtage mig opgaven. 

 

Jeg synes, at det har været et spændende år fyldt med mange forskellige 

opgaver. 

Den første opgave var at fa konstitueret vores lokale bestyrelse og det har 

det jo været en fornøjelse og en stor hjælp, at kunne trække på en hel 

række   rutinerede bestyrelsesmedlemmer. 

Jeg vii gerne sige tak til alle bestyrelsesmedlemmer for godt og konstruktivt 

arbejde. 

Tak til alle der bruger deres fritid på dette arbejde. 

 
En af vores opgaver var at få valgt Diego Gugliotta til EU parlamentet. 

Det var som sådan ikke Venstre i Fladså, der havde denne opgave, men da 

Diego bor her på vores egn, så vi det som en vigtig og helt naturlig opgave 

for vores Forening at give ham al vores opbakning. 

 

Men, som vi alle er klar over, lykkedes det ikke, at få Diego valgt. 

Det gik heller ikke Venstres vej på Landsplan, da vi tabte et mandat og gik fra 

3 til 2 i EU Parlamentet, Ulla Tørnæs og Jens Rohde. Mere om det senere. 

 
Jeg ser altid frem til vores bestyrelsesmøder, som vi har haft nogle stykker af, 

møder med gode og spændende politiske debatter med god dynamik. 

 

Noget jeg har tænkt en del over i mit første år som formand er, om vi har 

været gode nok til at lave aktiviteter for vores lokale medlemmer? 

 

Det vi værre noget af det der skal kigges på i den kommende tid, hvis jeg 

bliver genvalgt som formand. 

Som jeg ser det, er der to muligheder. Enten skal vi, med de beskedne 

økonomiske rammer vi har, lave nogle mindre arrangementer her lokalt. 

Eller også skal vi, i højere grad, bruge Kommuneforeningen Venstre i 

Næstved som fælles platform for aktiviteter i hele Næstved Kommune. Det 

vii så betyde at nogle ting vii foregå i Fladså, men nogle ting vil altså også 

foregå i Næstved, Fuglebjerg, Suså/Holmegaard eller helt andre steder. 
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Der er kommuner rundt om os, hvor Venstres lokalforeninger har valgt at 

blive lagt sammen, så man dermed dækker hele områder som Slagelse 

eller Vordingborg kommune i en vælgerforening. 

 

Jeg ved at der, også her i vores kommune, er nogen der tænker disse 
tanker. For nuværende er jeg personligt ikke tilhænger af denne ide. 

 
Jeg kan godt se visse fordele, jeg mener dog at ulemperne er større. 

 

Det er min mening at vi, bedst muligt, kan støtte op om de kandidater der 

stiller op fra vores lokalområde via netop en lokal forening. 

 

Det er også min klare overbevisning, at vi er bedre til at få tegnet nye 

medlemmer og samtidig fastholde de medlemmer vi har, da vi har et start 

lokalkendskab, vi kende mange af vores medlemmer og bærende for 

opgaven. 

 

Netop derfor ønsker jeg også, at vi gør en indsats for vores medlemmer her 

i udkanten. Og hvem ved - maske det kunne fange nogle af vores unge 

mennesker. 

 

Hvis vi forestiller os en sammenlægning må vi trække på, at der i så fald 

skal oprettes Venstre lokalrad i de gamle vælgerforeninger, det star i 

Venstres vedtægter, og hvem far vi så til det? 

 

Det er op til vores medlemmer og ikke mig at afgøre. 

Fuglebjerg Vælgerforening er nok den, der helst ser at hele Venstre i 

Næstved er en forening. 

 

Det leder mig så til det næste punkt. Vi er en forening på nu ca. 175 

medlemmer.  Vi har til opgave at tegne flere medlemmer og det er ikke en 

opgave blot for bestyrelsen eller formanden, det er en opgave, der kan 

løftes af hele foreningens medlemmer. 

 

Tænk for bare 10 ar siden var vi 400 medlemmer. Igen kommer jeg til at 

tænke på de unge. 
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Venstre pa Landsplan 

 

Det har for Venstre pa landsplan været et turbulent år. Det startede sidste 

forår med nogle voldsomme angreb pa Venstres formand Lars Løkke 

Rasmussen.  Det stod på i perioden op til EU valget. 

 
Det kan godt tænkes, at det fik en ganske stor betydning for valgets resultat. 

 

Faktum er i hvert fald at Venstre mistede et mandat, Morten Løkkegaard, 

som måtte forlade Parlamentet. 

 

Det gav således 2 pladser, en til Ulla Tørnæs og en til Jens Rohde. 

 
Den efterfølgende store debat i hele Venstre om hvem der skulle være 

Venstres formand er jo som bekendt historie, Lars Løkke Rasmussen er 
vores Formand. 

 

Med kort tid tilbage til det kommende Folketingsvalg er det vigtigere at 

bruge kræfterne på at få Regeringsnøglerne tilbage end at kigge bagud. 

 

Det bliver en hård kamp der skal føres og vi må ikke give op et sekund før 
klokken slår 20,00 på valgaftenen. 

 

Lige nu ser meningsmålingerne relativt fornuftige ud, men vi ved, at når 

Fagforeningerne kører deres skræmmekampagner i gang, så skal der ikke 

meget til at flytte stemmer. 

 

Derfor er vi klar og på nogle områder allerede i gang 
 

 

 Venstre har fem mærkesager til valgkampen. 

 

 For Fremtiden skal det betale sig at arbejde. 

 
 For Fremtiden skal vi have flere private arbejdspladser. 

 
 For Fremtiden skal Danmark åbnes mere for udlændinge der kan og vil - 

men lukkes for dem, der ikke vil. 

 

 For fremtiden skal vi være trygge i hjemmet og på gaden. 

 

 For fremtiden skal vi gøre et godt sundhedsvæsen endnu bedre. 

 

Det er de mærkesager Venstre går til valg på og det er meget vigtigt at 

vælgerne stemmer netop Venstre og ikke bare på blå blok. 

 

Vi skal gerne sikre at Venstre er markant størst, så der ikke er tvivl om 

hvem der skal leder en kommende borgerlig regering. 

 
Der er brug for en borgerligt ledet regering! 
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Den nuværende, socialdemokratiske regering har sagt nogle gange at "Nu 

er Danmark tilbage på sporet". 

Det er vi glade for at høre - for det spor blev netop lagt ud af Venstre, sidst 

vi holdt regeringsnøglerne. 

 
Vi hører også engang  imellem at regeringen  er gået reform-amok . 

Det er for så vidt rigtigt, men en den del af disse reformer var jo lavet af 

den borgerlige regering inden den nuværende kom til, og den del af 

reformer den nuværende regering selv har lavet, er ganske mange med 

Venstres tydelige aftryk. 

 
VENSTRE NÆSTVED 

 
Venstre har igen i år taget ansvar og indgået budgetforlig. Det var en hård 

omgang, da det var en bunden opgave at spare ca.100 mio. kr. på 
driftsbudgettet. 

 
Det kræver mod og vilje. 

Alle partier i byrådet kendte opgaven og gik til opgaven, dog faldt nogle 

partier fra, da man nåde til finalen. 

 

Målet blev nået, men det har haft konsekvenser for bl.a. serviceniveauet i 

Næstved kommune. 

 

Når Venstre indgik budgetforliget skyldes det at Næstved kommune 

bevæger sig tæt på en situation med en kassebeholdning pa O kr. I 

parentes bemærkes at jeg mener at huske at kassebeholdningen var tæt pa 

600 mio. kr. da vi foretog kommunesammenlægning. 

I en sådan situation er der ikke plads til politiske drillerier, der må og skal 

tages ansvar og findes fælles løsninger, og som sidegevinst fik vi 

neutraliseret Enhedslistens ønske om en skattestigning. 

Skoleområdet har også været meget debatteret. 

 
Vi har hørt eksterne konsulenter, skolebestyrelser, lokalråd, 

byrådspolitikkere samt forældre, alle har bidraget med meninger 

om, hvor skoler skulle ligge og/eller nedlægges 

 
Faktum er, at økonomien til skoleområdet ikke øges. 

 
Når elevtallet falder, stiger omkostningerne pr. elev, det går 

specielt ud over skoler i yderområderne. Jeg er meget bevidst 

om, at skoler i er særdeles vigtige i forbindelse med at opretholde 

liv og aktivitet i netop disse yderområder. 

 

Forslagene til en ny struktur med færre skoler blev dog aldrig sendt 

til høring og derfor ikke behandlet. Det kan man jo glæde sig over, 

der hvor en skole har været i fare for at lukke. 
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Jeg ser dog ikke på det på helt samme måde, det bliver der jo ikke 

flere penge af! 

 
Pengene til skoledrift bliver i dag fordelt som X antal kr. pr. elev. 

Den optimale klasse er pa ca. 24 elever. Når tilfældet så er, at der 

kun er 19- 20 elever i en klasse pa skoler i yderområderne, så 

bliver der altså færre penge at undervise for i forhold til en skole i 

Næstved by. 

 

Vi er tæt på A skoler og B skoler, altså en forskel på skoletilbud 

indenfor samme kommune, som jeg ikke bryder mig om. 

 
Der vil på Kommuneforeningens Generalforsamling d 12. marts 

2015 være en mere uddybende gennemgang af den politiske 

situation i Næstved Kommune, jeg vil naturligvis derfor opfodre 

alle til at deltage. Dette forgår i   Herlufmagle Hallen. 

 
Slutteligt vii jeg gerne sige tak til medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og 

byrådspolitikkere og hermed overlade beretningen til Generalforsamlingen 


