
Beretning 2019 

 

Velkommen alle politikere, æresmedlemmer og gæst: 

Alfred vores kanonfotograf 

Men ikke mindst til alle vore trofaste medlemmer, og heldigvis er der helt 

nye ansigter! 

 

Det her er min første beretning og også den sidste beretning………. i denne 

valgperiode (jeg har hørt det virkede fint i Fladså med denne lille finte) 

Derfor vil jeg gerne afsløre, at det var med stor spænding jeg fik sagt ja til 

denne post sidste år, min forgænger, Else Marie, sagde det bare var nogle 

enkelte møder i løbet af året, men: 

Formand for den største og bedste af vælgerforeningerne i Næstved 

Kommune, så det kunne vel ikke gå helt galt med alle de gode støtter jeg 

kendte i forvejen, men jeg må da altså indrømme, at jeg på ingen måde var 

helt klar på, hvad der fulgte med den beslutning. 

Automatisk medlem i kommuneforeningens bestyrelse, hvor Asbjørn bad 

mig være næstformand, og så naturligvis med i FU. 

Deltagelse i kredsmøderne. 

Bladudvalget (hvor det dog kun blev til et enkelt møde) 

Så kom der lige en opgave med opgørelse og nedlukning af LOF, 

lørdagsmøder, dagligstuemøder, vore egne bestyrelsesmøder. 

Andre gode arrangementer hos kommuneforeningen 

Nå, men det var jo også bare et mellemår, hvor vi ikke skulle arbejde hen 

mod et valg lige med det samme! 

 



Det har været et spændende år kombineret med et arbejde hos COOP i 

Albertslund, som napper ca. 12 timer hver dag (incl. det at leve en 

spændende pendlertilværelse med DSB/Banedanmark). 

Fritiden bruger jeg på, at spille noget skak i Præstø, og lidt ved Jernbanen. 

Her i vores forening har vi afholdt en del gode velbesøgte arrangementer i 

2018: 

Udover de altid hyggelige dagligstuemøder på Fixvej hos Else Marie med 

Søren Revsbæk, Niels True, Rico/Sebastian og Kristian har vi været hos: 

Affald+ den 26. marts med Elmer, hvor vi fik en grundig gennemgang af 

den virksomhed, og efterfølgende rundtur på selv virksomheden (vi har i 

øvrigt lige været derude igen)  

Cathrine Riegels var så venlig, at åbne sine stuer på Broksø for os, den 28. 

maj til et hyggeligt dagligstuemøde, hvor vi både fik indblik i hvordan det 

er at være landmand, men også i hendes mange gøremål, som politiker. 

Hos Kræftrådgivningen, den 19. september, hvor Kirsten Devantier 

informerede om hendes arbejde i Regionen, og hvor vi fik et solidt indblik 

i, hvad disse frivillige gør for patienter, pårørende og såmænd også 

tilfældigt mødte derude. Det var en øjenåbner af de helt usædvanlige. 

Elmer fik lavet en super aftale hos Park og Vej, den 05.december, hvor vi 

bl.a. fik et fint indblik i hvorfor der af og til saltes i tøvejr, og at der til tider 

kan undlades, at blive saltet når det er frostvejr og alle der andre mange 

opgaver.  

Venstre arrangerede derudover de efterhånden ret populære 

lørdagsmøder (igen med Else Marie, som ankerdame, som formand for 

aktivitetsudvalget), den sidste lørdag hver måned, hvor der tages aktuelle 

emner op til debat, hvorefter vi er nogen, som drager til Hjultorvet for, at 

dele godter ud til forbipasserende – godter = poser med frugt og lidt 

læsestof. 

Kristian inviterede os ned til Næstved Havn, hvor han viste os rundt, og 

fortalte hvordan livet på Næstved Havn former sig, og hvem der arbejder 

og benytter Havnen. Vi var hos Næstved Fjernvarme, hvor vi fik et grundigt 



indblik over deres opgave, samt en god historie om deres samarbejde med 

Affald+, … Den fik vi så en lidt anden version af hos Affald+ her for nyligt, 

men det er en helt anden snak.  

Jeg synes vi har nogle herlige og meget synlige byrødder, som altid er 

flinke til, at møde op når de bliver spurgt, og det er altid spændende, at 

høre dem debattere alt mellem himmel og jord, og guderne skal vide, at 

de ikke altid er helt enige, hvilket absolut gør den slags sammenkomster 

spændende, bla er det ret underholdende, når Otto Poulsen sidder og 

forsøger, at overbevise alle om, at Holme Olstrup skole IKKE skal lukkes, 

selv efter der er indgået forlig på området, ligesom han stort set er enig i 

alle donationer til Næstved fodbold osv er fuldstændigt i orden – det 

skaber en god debat! 

Det virker som om vore udvalgsmedlemmer får sat solide fingeraftryk på 

det meste, hvilket egentlig er en bedrift, når man tænker på den kedelige 

sammensætning i de fleste udvalg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VU: 

Det største minus jeg kan få øje på er at vi ikke er lykkedes med, at have en 

aktiv VU-gruppe, som kunne sætte noget liv i kludene og skabe lidt kant til 

alt det strukturelle. 

Jeg mener det bør og skal være en ambition for så stor en by, som 

Næstved, at få sat sådan en i verden igen, men det skal altså kickstartes 

helt fra bunden er jeg bange for. 

Jeg ved, at Else Marie havde nogle super gode og interessante år med den 

gruppe unge gutter/gutterinder, som desværre alle forsvandt hhv til Kina 

og København og hvor ellers de skulle videre med deres liv. 

Hvis der er nogen, som kunne få øje på nogle emner, så må vi se, at få født 

en gruppe VU´er! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Landspolitik: 

Vi har hele 2 vigtige valg indenfor de kommende måneder, den kendte 

dato er den 26. maj, hvor der valg til EU-parlamentet, og så vores FV, som 

kommer senest 17. juni. 

Det har været en svær tid, at manøvrere i i den parlamentariske situation 

med LA på den ene side, og en skal vi sige en noget utro partner på den 

anden. Det har nærmest været spændende, at åbne aviserne om 

morgenen for, at se hvad de nu har fundet på, at drille med. 

Jeg kunne godt tænke mig, at nævne nogle af de resultater vi har nået 

trods dette: 

(jeg må sige, at et af mine hadeobjekter er, at høre/og se Nicolai Vammen 

starte sin plade om manglende velfærd osv osv osv hver evige eneste gang 

han er på tv) 

Fakta er bla.:  

Siden 2001 har Venstre haft regeringsansvaret 13 år ud af de 17 og i den 

periode er der tilført 75 mia. MERE til velfærd. 

Sygehuspersonale: I den samme periode er der ansat så meget personale, 

at det svarer til der hver eneste dag (undtaget søndage) siden 2001 er 

ansat 1 læge og 1 sygeplejerske! 

Ventetiden på operationer er halveret 

På listen over Europas sundhedsvæsener ligger vi nu på en flot 3. plads, 

hvor vi i 2001 da vi overtog, hvad man kunne kalde et fallitbo fra Poul 

Nyrup, og hvor patienterne måtte fare rundt i Europa for egne penge, at 

søge helbredelsesmuligheder. 

Der er fremgang i beskæftigelsen – siden sidste FV er der skabt 153.000 

private arbejdspladser- 

Siden 2015 er antallet på passiv forsørgelse faldet med 66.000 personer og 

meget meget mere, der er meget mere vi kan brøste os af, men Nicolai 



Vammen og Mette Frederiksen kavler bare videre med alle deres Fake 

News, som pressen er fantastiske til, at sprede. 

 

Fremtiden: 

Vi går en spændende tid i møde, hvor vi, som nævnt senest 17. juni skal 

have gennemført en vigtig valgkamp, hvor vi alle har pligt til, at gøre en 

indsats og gøre alt hvad vi kan for at det IKKE bliver Mette Frederiksen 

eller en af de andre utallige statsministerkandidater fra den anden side af 

salen, som vi skal se på til Nytårstalen. Det MÅ ikke ske! 

Vi skal tale Venstre op, når vi diskuterer rundt omkring, vi skal udlevere 

brochurer, blade, sætte plakater op, deltage på torvedage rundt omkring i 

Kommunen. Vi skal arbejde for, at få vores egen lokale kandidat – 

Sebastian – på borgen, det er meget meget vigtigt, at vi stemmer 

personligt på en lokal kandidat, så vi på den bedste måde kan blive hørt 

derinde, hvor tingene foregår! 

Jeg vil super gerne have tilkendegivelser fra de af jer, som har mulighed 

for, at give et nap og afse lidt tid til, at hjælpe – det kan være med, at gå 

en god runde med flyers, tage med på torvene og vise os frem, og ikke 

mindst have mulighed for, hjælpe med at sætte plakater op, når den tid 

kommer, når Lars trykker på knappen. Vi bør alle være ambassadører for 

Venstre og gerne stille spørgsmålet, hver gang vi laver noget: ”Er det godt 

for Venstre” og i nogle tilfælde sætte egne interesser lidt i baggrunden. 

PS: Vi kan håbe der går lidt tid endnu, så vi ikke skal stå og fryse nogle 

morgener ligesom ved KV2017, hvor der godt nok var nogle kolde og 

fugtige morgener, når der skulle uddeles poser, og andet materiale. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jeg vil gerne slutte denne beretning med, at sige tak til alle jer, som støtter 

på den ene eller anden måde, en stor tak til Else Marie, som til stadighed 

åbner sin stue for vore dagligstuemøder, og i alle mulige andre 

sammenhænge, og altid sørger for lækkert bagværk. Tak til Lars Fischer, 

for vi kan holde vore bestyrelsesmøder i hans lokale, og tak til Hanne for 

alle de gode kager, som er med til, at få bestyrelsesmedlemmerne til, at 

møde op. 

Tak til vore Æresmedlemmer, Helmer, vores utrættelige forsanger – 

Mogens (vores solide bladguru) – Jens Bragh Andersen og ikke mindst 

Inger Marcussen, som ringede sidste år da jeg var blevet valgt og fortalte, 

hvordan det hele havde fungeret de sidste mange år. 

De 4 har i mange år udvist uforligneligt troskab til vores parti, og jeg er 

sikker på, at hhv. Birthe, Monika og Conny har måttet undvære dem til 

nogle private timer hjemme, hvis de da ikke har været med til 

arrangementerne og selv støttet op, som vi så tit har set det.  

En stor tak til hele min bestyrelse for den solide opbakning, og som trofast 

møder op både til vore lokale møder, men også som støtter til Sebastian, 

deltagelse på lørdagsmøder og meget andet foruden deres egen travle 

hverdag.  

Det har været en stor fornøjelse, at være i Bestyrelse med jer!   


