
Venstre i Fuglebjerg 

Beretning 2017 

Året 2017 var et travlt år .det var året hvor der var focus på 

kommunevalget. Først og fremmest har der været stor møde 

aktivitet i kommuneforeningen .Der er lagt et stort arbejde i 

forberedelserne  med valgprogram  ,opstilling ,   .plakater, 

kandidater, anoncer, økonomi,aftaler  osv osv. 

Der har været et utroligt godt samarbejde i kommuneforeningen i 

forbindelse m valget  Jeg kunne lige føle trang til at sige tak til 

Hans Bay du har ydet en kæmpe indsats. det er et kæmpe arbejde 

at samle alle trådene og holde styr på hvad og hvornår  

Det blev  et godt valg for venstre i Fuglebjerg. idet vi fik både Otto 

og Rico kom ind  i byrådet og Harold som 2 sup. 

alle med fine stemme tal  337  334  181  Det gjorde i godt 

tillykke med det. I førte en god og saglig valgkamp som det var en 

fornøjelse at støtte op om,selv om det var lidt køligt en gang 

imellem. 

Desværre fik vi ikke borgmesterposten,men det er nu engang sådan 

at man skal have flertal til for at vælge en borgmester, og når dem 

man samarbejder med ikke holder ord,eller som ikke mener det 

samme efter valget som før .så lykkes det ikke.Troværdighed er ikke 

altid i højsædet ved sådan en lejlighed ,derfor er jeg også glad for at 



kunne konstatere,at venstre mener det samme efter valget  som 

før.og samtidig at borgerne i Næstved må akseptere en 

skattestigning for at Carsten Rasmussen kunne fortsætte som 

borgmester. 

Jeg vil ikke bevæge mig længere ind i det kommunalpolitiske det får 

vi lejlighed til at drøfte senere i aften med vores byrådsmedlemmer. 

 

 

Med h t det organisatoriske er vi ikke nået længere end sidste år. vi 

er stadig ikke helt enig med Fladså om at have e en forening,da de 

fortsat ønsker at være sig selv. 

Der er selvfølgelig den fordel ved at være decentral at vi nemmere 

kan spotte nye medlemmer og nye emner til kandidater  for 

venstre ved denne form. Vi må så prøve at finde en måde  en form 

, hvor vi på tværs af foreningerne kan samarbejde om 

arrangementer og lignende , for her er det svage ved små 

foreninger,for vi vil jo også gerne indvitere en kendt ,og forvente et 

pænt fremmøde. 

Måske er  det kommuneforeningen der skal stå for arrangementer 

så vi støtter og bakker  op om,eller noget helt tredie. 

Venstre i fuglebjerg har haft en medlemsfremgang fra 47 til 57   



10  (21%) 

 

 

Jeg kunne have lyst til at komme med bemærkninger til folketingets 

arbejdet  

Det er jo ingen hemmelighed at det er svære arbejdsbetingelser for 

regeringen.,og det bliver jo heller ikke nemmere af at  DF og LA 

ikke er særlig kompromisøgende og samtidig har gjort det til en 

livsstil at  forhandle foran rullende kamerarer. 

.I forbindelse med skatteforhandlingerne talte DF meget om et 

cirkus. Måske ja ,men i et cirkus er der både klovne og artister.Hvor 

var det lige artisterne var henne,  det var vist ikke dem vi så foran 

kameraerne.. 

Nu skal vi jo passe på ikke at fornærme DF så bliver det hævnet for 

de vil nemlig respekteres , som Pia Kærsgaad siger.  Selv om  vi 

aldrig ved ,om de hører til på den ene eller anden side, eller bare er 

imod, så derfor tør jeg ikke sige mere ,de kunne gå hen og blive 

fornærmet 

Apro pro skatte forhandlinger . I efteråret og op til jul lod  de røde 

partier forstå at de ikke var intereseret  i  skattelettelser men at 

de hellere ville have have flere penge til sundhed og omsorg ( 



personaleudgifter) 

Man syntes ikke 2000 kr i skattelettelse  som er skatte frit ikke var 

værd at regne.  Nu er man parat til at bruge 100 mill i 

arbejdskamp for at opnå en lønstigning på ?? ?som der skal betales 

skat af. Hvis  rådighedsbeløbet for den enkelte lønmodtager 

lander nogenlunde samme sted, så gætter jeg på at det ikke har 

gavnet konkurense evnen over for udlandet. 

Men ellers sker der jo ingen ting .Regeringen får jo ingen ting 

igennem alting  sejler mener  S 

Ikke desto mindre, ser man på listen over de  ting som er blevet 

vedtaget er den lang. her, blot et lille ud pluk. 

 

 

Udflytning af statslige arbejdspladser 

En ambitiøs landbrugs og fødevarerpakke 

Bolig jobordning gennemført 

kontanthjælpsloft gør det atraktivt at arbejde 

markante stramninger på udlændinge og asylpolitikken 

Flere penge  til sundhed og ældre 



Styket politi 

Billigere at køre over storebælt 

Skatte lettelser til gavn for væksten almindelige mennesker 

nedsættelse af registreringsafgift på biler 

og sådan  kunne jeg blive ved lidt endnu ,men regeringen for jo 

ingenting igennen. 

Derfor  vil jeg godt    bruge denne anledning til at rose især 

venstres medlemmer i regeringen og især La. Løkke for at kunne 

manurere rundt i det politiske landskab og  

stadivæk holde kursen .Jeg synes det er flot klaret .Vi skal være 

glade og trygge for, at det er dem står i spidsen for vores land.   Vi 

må håbe at de også kan fortsætte efter næste  valg. 

Jeg er ved at være ved slutning nu ,men jeg har dog en replik til 

sidst. det  er ang programmet på DR 2 "jersild minus spin".Det er 

dog utroligt at 3 oppositionsjournalister aften efter aften kan side 

og mannipulerer ad helvede til,  Det er ikke værdigt for DR 

det er ikke iorden. 
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