Beretning 2018
Året der netop er gået har mest været præget af evaluering af K valget d
og planlægning af de næste valg herunder valg til E U og Folketing.og
byråd
Vi har til stadighed diskuteret fremtidens struktur for venstre i Næstved.
Vi har haft møde m Knud Wincent der fortalte hvordan man gjorde i
Slagelse
De har en forening
Der har man åbne bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder rundt på virksomheder
Så vi fik inspiration til fortsat overvejelser og diskutioner
Så har Harald og jeg deltaget i venstres landsmøde (god oplevelse)
Vi er i det forløbne år gået 1medlem tilbage
Det er ærgeligt vi skulle jo have mange flere medlemmer i venstre
Alt for mange kører på frihjul .
Mange vil gerne høres og har en mening om hvordan det skulle være
Og sådan skal det også være
Vi har demokrati og folkestyre og det arbejde der ligger i det er der ikke
så mange der tænker på i det daglige
I det daglige tænker vi ikke på, at har vælger foreninger der arrangere
møder, organiserer formidle kontakt til landspolitikkere.
I det daglige tænker vi ikke på, at der bliver arrangeret opstillings møder
der forbereder valg til kummune, folketing E U

Hvor mange tænker på at vi har. folkevalgte der i det daglige finder
løsninger.på alle de problemer som nødvendigvis skal løses i fællesskab.
Det gælder inden ud fra et liberalt syn.
skoler ,miljø, sundhed ,kultur ,landbrug, og hvad vi har af fælles
problemer
Det bare nogen af de grunde der gør, at det er vigtigt at alle eller mange
flere deltager i en eller anden form på et eller andet sted ,og vise at
så¨meget får vi via et medlems kort.
Jeg vil gerne opfordre til at vi alle går ud og taler for at få flere til at melde
sig ind i venstre .

I fællesskabet således at vi stadig har en organisation til at varetage både
Det politiske og organisatoriske.

Soc siger at de vil føre en helt anden politik ,de vil gå en helt vej. De taler
om at gå tilbage socialdemmokratisk politik og nævner i den forbindelse
Anker Jørgensen som forbillede.
Kan nogen huske Knud Hejnesen og afgrunden? Det var dengang det var
A J . Det var dengang var alt Håbløst
Lad os bare konstatere at borgerlig politik har betydet alt for for dansk
økonomi.
Lige fra Schlutter m HenningChristophersen stoppede de evige
devalueringer og indførte fastkurs politikken

Til Anders Fogh m opgøret med de stigende skatter

Til Lars løkke m refomer 2009 2011, der havde en enorm positiv
betydning
Vi må konstatere at Schlytters regering overtog et falitbo efter Anker
Jørgensen.
Og så til Poul Nyrup tillod et overforbrug i den offentlige sektor, men fik
dog nedsat dagpengeperioden til 7 til 4 år.
Helle Thorning klarede det fordi de indsatte vk regeringens økonomiske
Politik i deres eget regeringsgrundlag.
Derfor vil det være utroligt skadeligt hvis vi efter valg et skal sættes
tilbage til tidligere tiders ustabilitet
siden sidste folketingsvalg er der blevet skabt 152 500 nye arbejdspladse
i det private,det er det højeste antal nogen sinde i danmark

Udflytning af statslige arbejdspladser har medført et danmark i bedre
balance
De nationale nøgletal ligger i danmark særdeles pænt

Der er ført en erhvervs venlig politik ( med henblik høj beskæftigelse )
Men der har også været en pæn fremgang i indkomster både i det private
Og det offentlige

På sundheds området har der været en stærk fremgang i behandlings
resultater på kræftområdet.
Danmark er på dette område helt i

front internationalt , men også på. andre sygdommes områder gøres der
store fremskridt

I venstres ledelse prioriteres sundhed som et af de vigtigste områder og
det er i det lys vi skal se de seneste udspil til en ny sundheds struktur.
Der er ikke mange der mange der tvivler på de store sygehuses dygtige
Læger
Det er nok efter sygehuset der er et tomrum ,og det er det der skal
justeres med sundhedsudspillet

Landbruget har haft en svær tid det seneste år og der er mange der har
en mening om landbruget selv om det er de færreste der har viden
Alternativet vil hæve kødprisen til 70 kr Nu er det jo nok ikke at hjælpe
landbruget med en ekstra indtjening at de mener det. og det har heller
ikke noget med viden at gøre.
Soc ønsker et stærkt landbrug der fortsat produkserer kvalitets
fødevarer til et stigende verdensmarkedet.
Samtidig et landbrug i balance med natur klima og dyrevelfærd.
.en stigende produktion uden miliøbelastning,
som vi i soc politisk skal hjælpe landbruget med-.
Spændende spændne. Hvordan??
Som sædvanligt med soc ingen anvisning, eller løsninger ingen
beregninger, ingen tal,

Kort sagt ingen ting

eller som de siger ”varm luft”

Jeg har ikke engang hørt at soc sige at landmænd også skal have en
tålelig og menneskelig tilværelse.
Jeg synes landbruget er i en umuglig konkurensesituation
Vi har højere omkostningsniveu (lønninger)
Vi har højere afgifter (kemikalier)
Vi har højere jordskatter
Og så har vi en overproduktion på det danske hjemmemarked i
konkurrence med varer fra andre lande

Det der betyder noget for landbrugets økonmi er højere priser på
fødevar og produkter i øvrigt ,således at der er mulighed for intjening
Og konsolidering.

Jeg fandt i et blad fra forbrugerrådet Tænk. En opgørelse over hvor
meget der var tilbage til landmanden når udgifter til transport
,forarbejdning, kontrol, og salg, (okt 2018)
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Det er hvad der er tilbage til landmanden ,og det er hvad der for
forbrugerne betaler for kvalitetsfødevarer.
Så mit forslag er at vi fordobler landmandsprisen på hjemme markedet,--Behandlingsomkostningerne er de samme som for nuværende. så de er
jo betalt
Jeg vil slutte af med at takke for et godt samarbejde i bestyrelsen og med
vores byrådsmedlemmer

