
Beretning 2020 

 

Velkommen alle politikere, æresmedlemmer, og ikke mindst til alle vore 

trofaste medlemmer, (og heldigvis er der igen helt nye ansigter)! 

 

Det her er min anden beretning og så kan jeg jo ikke bruge en masse tid 

på, at fortælle hvem jeg er, da det blev overstået sidste år. 

Jeg kan dog stadig huske min forgængers ord, da hun sagde det her bare 

er nogle enkelte møder i løbet af året, men der er da heldigvis meget mere 

end det! 

Det har været et spændende, grænsende til et kaotisk år for Venstre. 

Venstre havde et par kanonvalg, hvorefter vi alle burde løbe jublende 

rundt med armene over hovedet, men så glansfuldt var det jo, som 

bekendt ikke. 

Lad os nu alligevel gentage en del af alt det positive vi kan tage med os fra 

året: 

Europaparlamentsvalget: 

Et meget glædeligt og på alle måder stærkt Venstrevalg. Vi fik i hele landet 

23,5 % af stemmerne – en fremgang i forhold til seneste valg i 2014 på 6,8 

%. Hvilket svarede til en fordobling af mandaterne fra 2 til 4. Vores 

regionale kandidat Linea Søgaard-Lidell, som vi fik til, at smykke en masse 

lygtepæle, blev valgt på det 4. mandat og er vel nok en af de eneste 

Venstrefolk, som er tilfredse med Englands Brexit da hun først skulle 

tiltræde, når de var ude, hvilket skete her pr. 31.01 

Både Morten Løkkegaard og Søren gade fik over 200.000 stemmer – Asger 

Christensen blev nr. 3 
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Folketingsvalget (Grundlovsdag) 5. juni 2019 

Endnu en stor dag for Venstre, hvor vi på landsplan fik en fremgang på 

3.9% til 23,4% svarende til 825.000 stemmer, vi gik fra 34 til 43 mandater. I 

Næstvedkredsen fik vi en fremgang på 5% svarende til 22,8% 

Man kan også se det sådan: Ved FT-valget i 2015 blev Venstre størst i 12 

valgkredse, mens vi blev størst i 34 valgkredse i 2019. (10 storkredse med i 

alt 92 opstillingskredse) 

 

Alt dette til trods, ja, så gik det jo sådan, at vore venner på den rigtige side 

af bordet fik et rigtigt sløjt valg og på den måde kom Mette Frederiksen 

med alle sine løfter til bordet, hvilket har været mærkbart siden. 

Hvordan de hver gang kan komme afsted med at love og love for derefter 

at trække en masse af det i land efter valget er mig en gåde, og jeg ved jeg 

skal undlade, at sige hvad jeg mener om deres vælgere (det mener Hanne i 

hvert fald ikke jeg skal sige højt) 

Kan man ikke noget, ved man ingenting om noget, ja så må man betale sig 

til det – til lønninger af konsulenter, som de ellers har tordnet imod 

brugen af, men som de til gengæld er storforbrugere af. 

Jamen, så skulle vi jo til, at være en stærk og duelig opposition, men så 

blev der afholdt HB-møde den 31. august, hvor det hele endte med, at Lars 

Løkke efter 10 år som formand trak sig og hvor vi så en rørt Kristian Jensen 

følge efter. Nu stod vi så uden ledelse, og M.F. kunne foretage sine 

ødelæggelser uden egentligt modspil. 

Nu skulle vi have valgt ny formand, hvilket skete på en forholdsvis rolig 

facon med kun en opstillet, nemlig vores nuværende formand Jacob 

Ellemand Jensen, som blev valgt uden dramatik da vi tog til Herning den 

21. september til EO landsmøde, hvor eneste kamp udspillede sig om 

næstformandsposten mellem Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby og hvor 

førstnævnte vandt ret klart med 577 stemmer ud af de 850 afgivne. 



På den måde blev det ordinære landsmøde 16. og 17. november en stor 

hyldest til Jacob og med stor optimisme om fremtiden, og hvor vi også fik 

sagt pænt tak for farvel til Lars Løkke, som jo sluttede med at sige: 

”Tak for alt til de fleste, og tak til alle for det meste” 

Jeg skal ikke spille klog på landspolitikken, det har vi heldigvis nogle dygtige 

politikere til, men hvor er jeg altså træt af at se de forkerte ministre 

spankulere rundt på de bonede gulve både indenlands og udenlands. 

 

Jeg vil ikke undlade at nævne den fine sammenligning, som Sophie Løhde 

kom med til opstillingsmødet for vores Borgmesterkandidat for nyligt i 

Herlufmaglehallen –  

Hun sammenlignede Socialdemokraterne med HTH-køkken – LOVER og 

SKUFFER  

 

Jeg har lovet Jakob Ellemann at nævne de 3 vigtigste ting Venstre ønsker vi 

skal arbejde for: 

Styrke vores velfærd, når der kommer flere ældre og flere børn 

Indføre skattestop, så der er ro om danskernes økonomi og sikkerhed for 

danske virksomheder 

Sætte turbo på den grønne omstilling og sætte reel handling bag ordene 

 

Danmark har (havde) en solid økonomi. Rekord mange danskere har et 

arbejde, og det går på lange stræk rigtigt godt i Danmark, men ingen ved, 

hvor længe de gode tider fortsætter. Særligt ikke hvis socialdemokraterne 

får lov at fortsætte med at træffe beslutninger til skade for landet. 

Derfor skal Venstre blive ved med at kæmpe for at passe på Danmark. Så vi 

holder hånden under danske arbejdspladser, leverer på den grønne 

omstilling, styrker velfærden og sikrer en fortsat stærk økonomi.  
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Nu når vi så til, hvad det egentlig drejer sig om, nemlig vores egen lidt 

mindre andedam: 

 

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

2019: 

Vi har holdt vores 10 bestyrelsesmøder, dagligstuemøder, en del 

lørdagsmøder og torvedage 

Udover de altid hyggelige dagligstuemøder på Fixvej hos Else Marie, som 

desværre ikke har været så mange af, som vi håbede på, mest pga 

arbejdet med først EU -dernæst FT-valget, men Otto og Niels gav os en 

god gennemgang af, hvad de nørkler med i Plan og erhverv udvalget, og 

informerede en masse om, hvad der ligger af planer for udvikling.  

Sebastian holdt en levende gennemgang vedr. skolerne  

og Kristian om (hans) Havn, og Arena engagementer, derudover har vi 

været hos: 

Affald+ den 28. januar med Elmer  

Herlufmagle Brandstation, samt Herlufmaglehallen den 2. april med 

Cathrine Riegels.  

Venstre arrangerede derudover de populære lørdagsmøder, som er 

interessante, at deltage i fordi de jo som altid omhandler aktuelle emner, 

som optager mange i byen og som jeg håber vi kan fortsætte med den 

sidste lørdag hver måned (og stadig gerne med Else Marie, som formand 

for aktivitetsudvalget). Efter disse lørdagsmøder er vi nogen, som drager til 

Hjultorvet for at dele godter ud til forbipasserende – godter = poser med 

frugt og lidt læsestof. 

Her tror jeg i øvrigt det er på sin plads at komme med en lille bøn til alle 

om, at støtte op om de initiativer der nu en gang sættes i verden.  

Det er jo en af årsagerne til vi har en forening.   4 



 

 

Jeg synes vi har nogle herlige, arbejdsomme 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 ja, det 

er fuldstændigt rigtigt, at de ikke altid er helt enige, men det er jo heldigvis 

sådan et parti vi er en del af med mennesker, som må og kan tænke selv.  

 

Vores udvalgsmedlemmer får sat solide fingeraftryk på det meste, hvilket 

egentlig er en bedrift, når man tænker på den kedelige sammensætning 

der er i de fleste udvalg. 

 

Det klareste eksempel var da vi igen kom med i budgetaftalen for det 

kommende år, hvor det faktisk lykkedes at få flyttet en masse penge fra et 

område til et andet område, som har mere behov for midler. Det kan godt 

være CR, som sædvanligt tager æren for det, men der er heldigvis mange 

der godt ved, at Venstre sørgede for der kom flere penge til skolerne, som 

er en meget klar prioritering i vores gruppe. 

 

Alt det hører vi nok mere om på Kommuneforeningens Generalforsamling 

den 3. marts i Herlufmaglehallen, hvor alle jo også er velkomne. 
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Måske springer jeg dette over: 

 

 

VU: 

Jeg har nærmest den samme sang som sidste år vedrørende VU 

Det er stadig det største minus jeg kan få øje på, 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. 

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

en gruppe VU´er! 
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Fremtiden: 

Vi går en spændende tid i møde, hvor vi nu snart igen skal kæmpe en vigtig 

valgkamp, hvor vi alle har pligt til at gøre en indsats og gøre alt hvad vi kan 

for at få vores borgmesterkandidat Kristian Skov-Andersen sat ind på den 

stol, hvor vi SKAL ind denne gang.  

Socialdemokraterne har haft den i > 100 år, men NU må det være slut. Det 

MÅ ikke ske igen!! 

 

Det er vigtigt vi taler Venstre op, når vi diskuterer rundt omkring, vi skal 

udlevere brochurer, blade, flyers, sætte plakater op, deltage på torvedage 

rundt omkring i Kommunen.  

Vi skal arbejde for at få så mange stemmer, som overhovedet muligt.  

Jeg vil super gerne bede alle, som har muligheden give et nap og afse tid 

til, at hjælpe – det behøver ikke være en kæmpe indsats, men gå en runde 

i nabolaget med flyers er også en stor hjælp. 

Vi skal på torvene og vise os frem, og ikke mindst skal nogen hjælpe med 

at sætte plakater op, når den tid kommer.  

Vi bør alle være ambassadører for Venstre og i nogle tilfælde sætte egne 

interesser lidt i baggrunden. 

Vi har en stærk kandidat i Kristian, som er rigtig god til selv, at skaffe 

relationer, men vi skal hjælpe, så han ikke kæmper kampen alene.  

Det er NU vi har muligheden med et stærkt Venstre i baggrunden. 
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Jeg slutter min beretning med at sige tak til alle jer, som støtter på den ene 

eller anden måde.  

Tak til Lars Fischer, for vi kan holde alle vores 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 vores Æresmedlemmer: Helmer, vores utrættelige forsanger – 

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

Inger Marcussen, som alle stadig støtter. 

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

sender samme tak Birthe, Monika og også til Conny, som Jens desværre 

måtte sende i forvejen i 2019.  

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

møder op til vore lokale møder, deltager på lørdagsmøder og meget andet 

udover deres egen travle hverdag.  

Det har igen i år været en stor fornøjelse at være i Bestyrelse sammen 

med jer!   
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Jeg vil så gerne slutte beretningen helt af med at takke en person, som 

Hanne og jeg udover, at blive irettesat i forskellige sammenhænge, 

efterhånden har udviklet et særligt venskab til, og som altid åbner sin stue 

for os alle, ligesom hun lægger kaffekander til alle mulige slags møder, 

hvad enten det er de kendte populære dagligstuemøder, 

kredsbestyrelsesmøder hjemme i egen stue eller på Rådhuset til 

lørdagsmøder mv. 

Hun sørger derudover altid for en udsøgt forplejning.  

Hun pakker, som om det var en helt naturlig ting, 1000 poser til torvedage, 

til kampagner, arrangerer lørdagsmøder, informerer Sophie Løhde  om, at 

de bare har, at opføre sig ordentligt inde på borgen, fordi det går ud over 

os fodfolk, når de dummer sig derinde. 

Hun går til den med stort engagement, med ideer om dette og hint, jeg 

mener sågar Kristian en gang har sagt, at hun til tider er mere politiker end 

politikerne.  

Ingen er vel i tvivl om, hvem jeg taler om. 

Kære Else Marie – jeg har den store ære at overrække dig dette diplom, 

som er underskrevet af 2 du har stor respekt for, nemlig Jakob Ellemann 

Jensen og mig, og jeg kan hermed udnævne dig til æresmedlem i Venstre. 

Hjerteligt tillykke 


