
 

  

Hjertelig velkommen alle sammen , men en speciel velkomst  til vores 

æresmedlemmer og byrådspolitiker. 

 

 

 

Beretning. 

 

Året 2014 var et turbulent år vi oplevede det i hvert fald som sådan, en hel ny 

bestyrelse skulle nu få denne forening til at fremstå som en politisk forening 

Og vi syntes selv at vi er kommet godt fra start, men alting kan forbedres og det vil vi 

gøre vores bedste til så i oplever at det er en politisk forening i er medlem af, men vi 

vel ikke undvære  fornøjelserne  der kommer en gril aften  i sommer      disse og 

mere kan vi lettere sprede når alle mailadresser er kommet ind 

Vi fik også vores 8 politiker ind i rigtige gode udvalg og et par formands pladser gik til 

2 i vores forening og de kom i arbejdstøjet ang besparelserne, der er truffet nogle 

ind  imellem svære beslutninger men de var stærkt nødvendige 

 i foråret var Diego  også på valg og han bad om hjælp og det gav vi ham naturligvis ,  

her fra foreningen ,   det var en oplevelse    og også en valg kamp op ad bakke vi 

befandt os på et tidspunkt lige i orkanens øje angående avisernes udlægning af 

vores formand gøren og laden , jeg vil godt sige at som liberalist har du lov til selv at 

vurdere denne sag. 

 

I foreningen skulle der nu arbejdes og dagligstuemøderne har været en suses et sted 

mellem 70 og 80 i 5 møder  debatterne med den politiker der var på  lige den aften 

der blev rundet mange ting og vi ved der er givet inspiration  som der forsat kan 

arbejdes politisk med. 

Disse møder  er der 3 af tilbage så kommer der et nyt medlems tilbud til jer som vi 

håber i tager godt imod 



 

  

Og særlig vores grillfest i sommer var et dejligt indslag det var Diego der var taler 

denne aften 

Så har vi taget nogle lørdags ture på Hjultorvet og der har vi altid selskab af en eller 

flere af vores  by rødder+Tak for det   det er også jer vi arbejder for. 

 

   

Selv blev jeg valgt som agitionsformand for kommuneforeningen og der er der 

Hjultorvedage en gang om måneden. 

Desuden kom Andreas og Peter ind i komuneforeningen og kredsen. 

Der har været stor debat om vores blad , det er jo kommuneforeningen der udgiver 

dette medlemsblad og i foreningen skal vi så betale en andel giv jeres mening til 

kende hvad i mener        Hans Bay er tilstede så får han lidt med hjem 

Der har jo ikke i kassen været de store beløb så vi valgte i 15 at sende det 

elektronisk, og hvis der er nogen der hellere vil have bladet så sig til men jeg vil godt 

minde om at bladet koster 14 kr. per styk  så hvis der sidder nogle her der gerne vil 

uddele så sig til. 

Jeg valgte at åbne mit hjem både for dagligstuemøder og Vu for lokaler er så dyre at 

de ikke er til at betale for de små kasse beholdninger vi har    så vi leder med  lys og 

lygte efter store mødelokaler i Næstved. 

 

Det er jo kredsen der står for valgkampen , men Næstved får ca. 500 plakater så vi 

mangler  altså nogen til dette arbejde, vi skal have Karsen Nonbo ind igen. 

 

Ti l sidst vil jeg nævne  sammen lægningen   af alle foreninger ,om dette kunne være 

en mulighed for fremtiden 

 



 

  

Det har været utroligt dejligt at arbejde sammen med den bestyrelse der blev valgt , 

det skal i have tak for. 

Og da vi er så heldige at Vi har Søren så har vi også haft den politiske debat på 

bestyrelsesmøderne , måske ikke altid enighed 

Vu skal have tak for den hjælp de har lagt i vores forening de har jo også deres egen  

. Venstre i Næstved vil forsat fremme de politiske budskaber  

 

Bestyrelsen ser sådan ud nu 

Valgt blev  Formand Else Marie Holm      

Kristian Skov Andersen . 

Kasserer Søren Revsbæk  

Andreas Nielsen  

Peter Bert Knudsen  

Rasmus Østergård  

Henrik Nielsen  

Sebastian Mylsted Schenstrøm 

Louise Brun Rasmussen genvalgt 

Magnus Otzen genvalgt 


