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Skriv for at indtaste tekst

DSB-værksted sat på 
skinner 

DSB-værkstedet for foden af 
Fårebakkerne rykkede et skridt 
nærmere, da Næstved byråd 
forleden som ventet godkendte 
kommuneplan og lokalplan for 
området. Kun Enhedslisten 
stemte imod. 

Men også i Venstres 
byrådsgruppe har placeringen 
givet anledning til 
betænkeligheder. “Det er med 
blandede følelser, at det her sker. 
For området er en juvel”, sagde 
Venstres Kristian Skov-Andersen. 
Hensynet til blandt andet 
arbejdspladser vejer dog i sidste 
ende tungest.  Nu afventer 
projektet endelig godkendelse 
fra staten.  

Skifter til nyt parti 

Venstres byrådsgruppe er 
beskåret fra seks til fem 
medlemmer, da Sebastian 
Mylsted-Schenstrøm er skiftet til  
Danmarksdemokraterne.
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Venstre	i	Næstved	kommune

Interview:

Nu gælder det 
sammenhold i gruppen og 
blandt de blå partier 
Hun vil være tydelig og klar i sin kommunikation. 
Ordentlighed er et andet nøgleord. “Man skal vide, hvor man 
har mig”, siger formanden for Venstres byrådsgruppe, 
Cathrine Riegels Gudbergsen.

I maj overtog hun posten efter Kristian Skov-Andersen, der 
efter det nedslående kommunevalg i november sidste år 
meddelte, at han ville overveje sin fremtid som 
gruppeformand og spidskandidat.

Men formandsskiftet skete ikke uden hårde diskussioner i 
gruppen. Det kommer vi tilbage til. Men først spørgsmålet 
om Cathrine Riegels Gudbergsens mål som gruppens leder. 
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“Jeg er ikke noget politisk geni. Jeg brænder ikke for det 
politiske spil, men jeg brænder for at skabe et bedre 
Næstved for borgerne. Jeg ved, at det lyder som en 
oldgammel traver, men jeg sætter mennesket før systemet,” 
siger hun.

“Tag eksempelvis et barn, der har det svært. Det er vigtigt, at 
man ser på barnet og forældrene inden man ser på 
pengekasser. Det betyder ikke, at borgerne bare kan få deres 
vilje, men at man bliver lyttet til.”

Et andet eksempel: Kommunen skal ikke bare sig nej til en 
borger, der vil bygge en carport, hvor det ikke kan lade sig 
gøre. I stedet skal kommunen rådgive om andre muligheder 
for at finde plads til den carport, borgeren ønsker.

Pragmatiker 

Cathrine Riegels Gudbergsen lægger ikke skjul på, at hun er 
pragmatiker. Resultater er vigtigere end ideologi, og 
resultater er for hende vigtigere end at række ud efter 
borgmesterposten, siger hun.

Pragmatismen førte også til, at Cathrine Riegels Gudbergsen 
blev enig med Kristian Skov-Andersen om en atypisk 
rollefordeling, således at Kristian Skov-Andersen fortsætter 
som Venstres medlem af byrådets økonomiudvalg, hvor 
gruppeformændene ellers traditionelt har plads. 

Selv har Cathrine Riegels Gudbergsen plads i to vigtige 
udvalg, nemlig klima- og miljøudvalget samt planudvalget, 
hvor hun som landmand har en god faglig ballast.

Opstiller du, når Venstre vælger spidskandidat om to år?

“Det ved jeg ikke. Jeg er ikke i det her for hverken pengene 
eller for det politiske spil. Jeg er her for at gøre en forskel. 
Men jeg har ikke besluttet mig. Lige nu handler det om at 
skabe ro og et ordentligt samarbejde mellem de blå partier.”

Og så er vi tilbage til samarbejdet i byrådsgruppen. Roen er 
genoprettet efter forårets diskussion om lederposten, 
konstaterer Cathrine Riegels Gudbergsen. Og godt 
samarbejde i gruppen trækker i retning af en beslutning om 
at stille op som spidskandidat. 

“Min drøm er, at der kommer et kampvalg, for det er bedre 
at blive valgt end at blive kåret. Så ser vi, hvordan verden ser 
ud et års tid før næste kommunevalg. 

Kaffe hos Jacob Panton 

Venstres folketingskandidat, Jacob 
Panton, deltager på lørdag den 3. 
september på Foreningernes dag i 
Rådmandshaven i Næstved. Venstre 
stiller op i hele åbningstiden, mellem 
kl. 10 og 16. Jacob Panton dukker op 
med sin kaffevogn, kaldet “tuk-tuk”, 
mellem kl. 11 og 12.  

Stegt flæsk i Toksværd 

Alle Venstres medlemmer inviteres til 
årets budgetmøde, som blot kendes 
som “stegt flæsk”-mødet. 

Mødet finder sted onsdag den 14. 
september kl. 18 i Toksværd 
forsamlingshus, Dystedvej 6, 
Holmegaard. Kuvertprisen er kun 139 
kroner for stegt flæsk med 
persillesovs, der - som alle jo ved - i 
2014 blev kåret som Danmarks første 
officielle nationalret. Desuden 
inkluderer prisen 1 øl eller vand samt 
kaffe og kage. 

Kristian Skov-Andersen vil fortælle om 
den nylige rapport om ny havn. Stine 
Andersen vil fortælle om høringssvar 
om en ny skolestruktur, og Cathrine 
Riegels Gudbergsen giver status på 
budgetforhandlingerne. Tilmelding 
nødvendig senest onsdag d. 7. 
september til Bjarne Haar, 26230444, 
eller mail jbhaar@stofanet.dk
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“Vi skal finde den bedste kandidat til opgaven. Selv har jeg 
ikke den der drøm om at blive borgmester, men jeg ved, at 
går man ind i det, så skal man være klar til at blive det.”

Et reelt blåt alternativ 

“Men lige nu skal vi have ro på og vise, at vi er gode til at 
samarbejde. Vi skal bruge kræfter på at samarbejde i blå 
blok, og vi skal vise, at vi er et reelt alternativ til de røde. 
Hvis vi bare har ævl og kævl i blå blok, så gider folk os ikke. 
For mig er det vigtigere nu at snakke om blå blok og 
fællesskab fremfor at promovere mig selv. Og der kan jo 
komme en ny Tommy Ahlers ind fra sidelinjen, som vil være 
borgmester i Næstved.”

Et udtryk for et bedre samarbejde blandt de blå partier fik 
man at se på seneste byrådsmøde, hvor de blå - trods en vis 
skepsis i Venstres gruppe - stemte for et konservativt forslag 
om en henvendelse til Folketinget om flere penge til det 
specialiserede - og meget dyre - socialområde. Cathrine 
Riegels Gudbergsen tilføjer, at hun ikke hidtil har haft grund 
til at sætte en finger på samarbejdet med de konservative og 
deres nyvalgte leder, Rune Kristensen. Samarbejdet med 
Githa Nelander (NB) og Nickolai Hamann (DF) er godt, og 
hun venter, at samarbejdet med det tidligere V-medlem, 
Sebastian Mylsted-Schenstrøm, nu Danmarksdemokraterne, 
bliver tilsvarende godt.

På de indre linjer argumenterer  Cathrine Riegels 
Gudbergsen for, at de nuværende fire lokale partiforeninger 
samles i én forening med repræsentanter for lokalområderne 
i bestyrelsen. Med kræfterne samlet vil det blive lettere at 
tiltrække nye medlemmer, mener hun. Debatten er  i gang.

Kommunale lederes brug og misbrug af kreditkort til blandt 
andet indkøb af vin, til dyre restaurantbesøg og gaver er for 
tiden et brandvarmt emne. Nye undersøgelser er sat i gang, 
men trods de kendte eksempler på overtrædelser af 
retningslinjerne afviser Cathrine Riegels Gudbergsen, at der 
er tale om en misbrugskultur i kommunens forvaltning.

“Du får mig ikke til at sige, at der er en dårlig kultur i 
Næstved kommune. Men der er nogle subkulturer, som har 
en tendens til at leve deres eget liv. Jeg vil gerne have, at 
vores ansatte har en fleksibilitet, så de kan købe eksempelvis 
gavekort til de børn, der virker som skolepatrulje. Som 
reglerne er, må man slet ikke købe gavekort.  Men 
selvfølgelig ikke flere hundrede flasker vin til lager.”

Landmand og psykolog 

Cathrine Riegels Gudbergsen, 49, er 
uddannet agrarøkonom og desuden 
psykolog fra Københavns Universitet. 

Som ældste barn overtog hun i 2003 
Broksø Gods nord for Næstved efter 
sin mor, og er i dag landmand. 

Hun er gift med Lars Gudbergsen, der 
arbejder med CFO services og 
forretningsudvikling. Sammen har de 
fire børn mellem 20 og 10 år. 

Blandt tillidshvervene er 
bestyrelsespladser i Sjællandske 
Medier samt Velliv og Velliv 
Foreningen. Hun blev medlem af 
daværende Haslev kommunes byråd i 
2002, og fortsatte i Næstveds byråd 
fra 2014. Her er hun blandt andet 
medlem af Affald Plus´ bestyrelse. 

Lokalt har hun blandt meget andet 
medvirket til oprettelsen af Tybjerg 
Privatskole og er personaleansvarlig i 
Herlufmagle Kirkes menighedsråd. 
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Besøg en kampvogn 

Næstved rummer stadig en lille 
del af den danske hærs 
faciliteter i form af det såkaldte 
panserværksted og 
Fredsskovanlægget ved 
Gardehusarregimentets 
øvelsesområde øst for Næstved. 

På lørdag den 8. oktober 
inviteres medlemmerne til 
rundvisning begge steder, og 
muligvis også til at se en 
Leopard-kampvogn rulle.  

På billedet ses en af de Leopard 
1-kampvogne, der under den 
kolde krig udgjorde rygraden i 
Hærens panserenheder. 
Leoparden blev også indsat i 
Bosnien under borgerkrigen.  

Bliv klog en lørdag 

De politiske lørdagsmøder, hvor 
byrådsmedlemmer orienterer 
om aktuelle sager, genoptages 
nu. Første møde bliver lørdag 
den 24. september. Nærmere 
info om tid og sted følger. 

Du lyder, som om du forsvarer misbrug af kreditkort?

“Nej, det gør jeg bestemt ikke. Men verden er ikke sort-
hvid. Men du skal dokumentere, hvad du foretager dig. Man 
skal finde en balance uden at være fuldstændigt rigide.”

Havnen balancerer på kajkanten 

Debatten om en ny havn på Ydernæs har på det seneste 
afsløret en dyb splittelse i byrådet, hvor det røde flertal i sin 
konstitueringsaftale har aftalt, at en ny havn må bygges ved 
Stenbæksholm og må koste 80 millioner kroner. Heroverfor 
står havnebestyrelsens - inklusive tre socialdemokratiske 
byrådsmedlemmers - forslag om Ydernæs til et langt større 
beløb. Det støttes af de blå partier. Teoretisk er, eller måske 
snarere var der et flertal for Ydernæs. Flertallet afhænger af, 
om de tre socialdemokratiske medlemmer af 
havnebestyrelsen holder fast. Men yderligere undersøgelser 
skal foretages inden en endelig afgørelse i byrådssalen.

“Jeg er optimist og tror på, at man ønsker det bedste for 
Næstved. Derfor tror jeg, at Ydernæs holder. Måske er der 
gået noget galt i kommunikationen mellem havnen og 
byrådet. Men jeg tror altid på det bedste.”

Usexet budget 

Forhandlingerne om næste års budget er for nyligt skudt i 
gang via et seminar for byrådet, men på forhånd tegner der 
sig et alt andet end “sexet” budget, konstaterer Cathrine 
Riegels Gudbergsen. Der skal penge til vedligehold af skoler 
og andre institutioner. Der skal også penge til at opfylde 
krav til indeklima og meget andet. 

“Vi skal sørge for ikke at udsulte vores kapitalapparat,” 
forklarer hun. 

Størstedelen af Næstveds anlægskroner går i de kommende 
par år til den nye svømmehal i Næstved. Det levner ikke 
plads til ret meget andet.

Men måske er der alligevel mulighed for at finde budget til 
et par små, men vigtige investeringer i Fuglebjerg og 
Toksværd, hvor selv mindre kunststofbaner vil have stor 
betydning for de unges muligheder for at dyrke sport. Netop 
det er blandt Venstres prioriteter i de kommende 
forhandlinger.
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