
   Generalforsamling 2013. 

 
Året 2012 er nu en slags historie og vandret ind i fortiden bort til de mange 

andre år som er gået .Vi kan gøre status over det som vi har nået  Måske kan vi 

gøre brug af noget fra det forgangene år til at planlægge spændende gøremål i 

2013 som jo er et valg år valget er tirsdag d 19 november  Den 1 maj fik vi ny 

borgmester Carsten Rasmussen .Vi har også en borgmester kandidat Karsten   

som vi skal have valgt den 19 . 11.På bestyrelse møde den 2 oktober meddelte 

Jørn Frydenlund at  et meget stort arbejdsmængde i hans firma måtte stoppe 

som formand for Venstre i Næstved kommune 

   tirsdag den 13 november var der ekstraordinær generalforsamling . Her blev 

Ben Sancoeur enstemmig valgt. 

 Den 17-18 november var vi 10 fra kommuneforeningen til Landsmøde i   

Herning Formandens beretning og mange mange indlæg Anders Fog Rasmussen 

holdt en tale om støre samarbejde i EU. Stor og flot aften-fest. Et eller andet 

havde Lars Lykke hørt   At Jens Rode havde et indlæg i avisen om en EU hær og 

det var ikke Venstre politik Jens Rode .var spidskandidat for venstre så det er 

han ikke mere ,Siden hen er han opstillet i Nordjylland  det var Nils busk Anne 

E og Morten Lykkegård .     

 Landbruget vandt stævning om vandplanerne 

 og vi har ikke accepteret randzonerne. Siger Landbruget top 

Det er svært at få af vide hvor når et vandlød skal have 10 m randzone eller en 

mergelgrav 100 m2 

 Lidt om afgifter. 

Fjern eller omlægge en lang række afgifter . nox 

Fedt og sukker er væk eneafgift spillevand transport spillevand dyrevelfærs  ¨ 

kontrol 873 kr i 2013 og 111 1012 for dyrehold over 10 dyr 

Peter Sivertsen i Osted mælke produktion havde en pasning aftale og ville have 

en forpagtning aftale. Der skulle en miljø godkendelse ny til kommunen som han 

betalte 25000 Vi harTAGRENDE___dommen 10.000 i  bøde Mette Wittendorff 

og Carsten Henrichsen politi dyretransport bøde størelsen 7.000 

 jeg ER BEKENT MED TO SVINEBESÆTNING OM BYGGETILADELSE 

OG MILJØ GODKENDELSE SAGERNE ER KOMMET TIL BAGE MED 

NYE OPLYSNINGER med omkostning hver gang---- op til flere 100.000 

Næstved erhvervsservice startede efter nytår efter avisen har der været stor 

interesse 20  50 opkald om ugen håber det kan starte noget op----arbejdspladser 

 Landbruget beskæfter 130.000 i primær produkt og en eksport for 100 milliard 

  Husk Grundlovs møde d 5 juni på Broksø Gods -Lars Lykke. 

Jens Rode og Lone Saaby  holdt møde på gefion om EU. 

+vi er ikke glade for Danmarks EU rabat på 1 milliard Regerien statsminister 

fik rabat rabat --- veto 

spillet om landbrugsstøtten er først Minister og så landbrugsministre først med 

hinanden og derefter med kommissionen og parlament vi håber at parlament vil 

kræve national medfinansiering for at overføre penge til søjle 2. 



landbrugsreformen ventes vedtaget i juni 2013. 

 

 

 


