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KURER

Se program for 1. maj inde i bladet



Energi- og skattereform
Efter energiforliget står skattereformen for tur. Noget i de 2 reformer 
skal hænge sammen. Hvad gavner det, at vi bliver opfordret til at 
omlægge vores energiforbrug til el, fordi der bliver udbygget på 
vindenergiområdet, hvis vi samtidig skal leve med at elektricitet bliver 
brandbeskattet i form af de højeste afgifter på el i mands minde? Der 
er givet afgiftsfritagelse på elbiler, men hjælper det, hvis det bliver 
stadig dyrere at lade batterierne op? Skattereformen bør tage højde for 
dette paradoks.

Økonomisk krise
At vi har haft en økonomisk krise i Europa er der vist ikke den 
store diskussion om. Det er der derimod om den er slut. Hver gang 
en prognose eller et økonomisk tal viser, at nu er der lys for enden 
af tunnelen, så er der straks en økonomisk kommentator, der skal 
gøre sig interessant ved endnu en dyster artikel om det modsatte. 
Man burde næsten forlange, at enten nationalbankdirektøren eller 
finansministeren skulle erklære, når den overordnede krise er slut, 
så folk trygt kunne bevæge sig på boligmarkedet og i markedet isin 
helhed, for at skabe lidt mere optimisme.

Prøver i Folkeskolen
I disse dage er en evig diskussion om afsluttende prøver i Folkeskolen 
igen dukket op. Skal den afsluttende prøve i 9. klasse ligge i februar 
og de sidste måneder af skoleåret, så bruges til fordybelse i udvalgte 
fag? Jeg har personligt oplevet disse eksaminer til ingen eller megen 
lidt nytte – og i enkelte tilfælde endog skadelig for en elevs videre 
udvikling. Lærerne (og de fleste elever) har helt klart et indtryk om 
eleven er klar til et videre uddannelsesforløb. Brug dog hele forløbet 
i 9. klasse til at ”putte” viden ind i hovedet på eleverne og lær dem 
i øvrigt i at arbejde sammen. Det skal de bruge uanset hvad de 
efterfølgende uddanner sig til.  
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Danmark herfra til 2032
Det er overskriften på den mest spændende diskussionsklub, der 
lige nu er på vej op i fulde omdrejninger i vores parti. Og vi er 
alle sammen inviteret til at være en del af den. 

Det handler om tre debat oplæg fra partiets hovedbestyrelse, 
som lægger op til en meget åben idepolitisk debat, som skal føres 
vidt og bredt i vores parti. Som Helle Thorning og Lars Midtiby 
skriver: ”Socialdemokratiet er et levende parti. Vi er et parti, som 
bygger på et klart idepolitisk grundlag. Og vi er et parti, der ved, 
at nye tider kræver nye tanker.” 

Disse tanker skal vi tænke sammen, i fællesskab. For vi er et 
parti, der både tør og vil tage ansvar for det fællesskab og det 
velfærdssamfund, vi har opbygget i Danmark – også når det 

bliver udfordret. At vi har opbygget et velfærdssamfund betyder 
jo ikke, at nu er vi færdige og det skal være på den måde altid. 
Nej, tværtimod så ændrer vores liv sig konstant, samfundet 
ændrer sig og verden ser anderledes ud – og derfor skal vi også 
være klar til at give vores idépolitik et serviceeftersyn og turde 
tænke tanker og reformer.

Derfor er de tre debatoplæg skrevet som meget åbne 
spørgsmål, som vi kan diskutere i store eller små grupper, svare 
på alle spørgsmål eller bare på nogle få. De er opdelt i temaer: 
”Vækst og beskæftigelse”, ”Prioriteringer på velfærdsområdet” 
og ”Danmark i Europa”. De kan læses på internettet (skriv 
danmark2032.dk) – eller ring til mig, jeg har nogle trykte 
eksemplarer.  Der bliver flere muligheder for at diskutere dem, 
både i nogle af de lokale partiforeninger og ved arrangementer 
for alle medlemmer i Næstved Kredsen.  Der er omtale af 
arrangementer i dette nummer af Kurer!

Opsamlinger, konklusioner og ideer skal sendes til 
Partikontoret senest 4. juni – og så skrives det sammen til tre 
vedtagelser, som sendes i høring inden vedtagelse på kongressen 
i september i år.

Det kommer sikkert til at stritte i mange retninger fra start 
af, men jeg er glad og stolt over, at vi som parti tør tage denne 
diskussion så åbent og ikke kun får mulighed for at diskutere en 
sætning her og et komma der. 

Vi kan kalde det studiekredse, politikudvikling eller kollektiv 
brainstorm, men det vigtigste er at mange deltager. Så rigtig god 
fornøjelse til os alle sammen!

Formandens klumme

Ida Marker, 
kredsformand
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Kom til lørdagsmøde
Den 1 . lørdag i måneden kl . 9 .00 - Metal, Åderupvej i Næstved
Alle medlemmer i Næstved Kommune er velkomne!
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Den 1. maj 2012 har jeg været borgmester i et år. 
Hvor er det år gået stærkt. Jeg har fundet mig til 
rette og lært alle de ting en borgmester skal i da-
gligdagen; tinglyse køb og salg af kommunale 
ejendomme og grunde, tinglyse deklarationer, 
underskrive bankgarantier når borgere skal låne til 
indskud af boliglån, underskrive breve til medarbe-
jder der fratræder efter mange år som kommunalt 
ansat, besøge borgere der fylder 100 år (14 borgere i 
2011), svar på borgerhenvendelser, og meget mere. 
Jeg er så småt ved at få indsigt i, hvad det vil sige at 
være borgmester i Næstved Kommune. 

Ellers har det første år budt på en masse åbninger 
af butikker, messer og ikke mindst Fodsporet. 
Jeg har også besøgt en del af de kommunale virk-
somheder, og vi har også holdt indvielser af nye 
kommunale tilbud. Det er glædeligt, at vi i Næstved 
oplever, at der trods krisen stadig sker udvikling. 
Hvis man oplever krisestemning skal man som mig 
besøge nogle af alle de private virksomheder, der 
ligger overalt i Næstved Kommune. Der er nogle, 
der har det svært, men der er også mange som klarer 
sig rigtigt godt i denne tid. 

Gode løsninger trods stram økonomi
Men det første år har også budt på en stram økono-
misk styring. Vi er stadig underlagt en budgetlov, 

som ikke giver os mulighed for at bruge løs på nogle 
af de områder, hvor vi måske syntes, at budgettet er 
lige stramt nok. Med 29 stemmer blev 2012 bud-
gettet vedtaget. Jeg er glad for, at der var bred op-
bakning til det første budget, som jeg havde ansvaret 
for. Der blev forhandlet med alle partier og der blev 
givet og taget, og til sidst fik vi sat underskriften. Jeg 
var rigtig glad for samarbejdet med Søren Dysted og 
Linda Frederiksen og ikke mindst deres opbakning i 
forhandlingerne. Jeg har lært meget i hele forløbet. 
Jeg glæder mig til at foresætte det gode arbejde sam-
men med den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Når jeg så kigger fremad, er jeg ikke i tvivl om, 
at økonomien stadig vil fylde meget i den politiske 
dagsorden. Selv om vi i Næstved har en fornuftigt 
økonomi, så vil den stramme økonomiske situation 
på landsplan få indflydelse på Næstveds økonomi, 
og det bliver nødvendigt at holde den stramme kurs. 
Det er klart, at vi som socialdemokrater bliver udfor-
dret. Er det flere penge til kerneområderne, eller skal 
vi vise økonomisk ansvarlighed? Jeg er sikker på, 
at den socialdemokratiske byrådsgruppe sammen 
med mig vil finde gode løsninger for vores borgere i 
vores naturskønne kommune.

Borgmester i et år

Borgmester 
Carsten Rasmussen
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Jeg er nok ikke den eneste af os, der synes, at Ven-
stre overspiller deres kort lige vel rigeligt i disse 
måneder. Det nye oppositionsparti fejrer triumfer i 
meningsmålingerne, udråber Lars Løkke til ”Dan-
marks moralske statsminister” og gør alt, hvad de 
kan for at underminere den valgsejr, vi røde partier 
fik ved folketingsvalget i 2011.

Tillad mig derfor at bruge lidt plads her i vores 
partiblad på at give Venstre svar på tiltale. Med en 
opfordring til, at du gør det samme, når du møder 
dem i kantinen, på din vej eller på Facebook.

Punkt nummer et er naturligvis den økonomiske 
krise. Hvordan var det nu, Venstre tacklede den? 
»Det lysner«, sagde Lars Løkke i maj 2010. »Nu 
er vi ved at finde fodfæste igen«, sagde Lars Løkke 
i oktober 2010. »Vi har lagt krisen bag os«, sagde 
Lars Løkke i april 2011. Men det var bare ikke 
rigtigt. Arbejdsløsheden steg frem mod foråret 
2011. VK-regeringen afleverede et underskud på 
100 mia. kr. Og Danmark tabte omkring 100 
arbejdspladser i den private sektor hver eneste dag 
Lars Løkke var statsminister. Også om søndagen. 

Modsat Venstre ser vi realiteterne i øjnene. 
Krisen er her stadig. Forskellen er bare, at Danmark 
nu har fået en regering, der skaber arbejdspladser i 
den private sektor, sætter gang i hjulene og fører en 
ansvarlig økonomisk politik. Er det det, Venstre 
kalder for samfundsskadelig politik? For et par 
uger siden kom nationalbankdirektør Nils Bernstein 
med en forsigtig positiv prognose for dansk økono-
mi. Det må én gang for alle slå en pæl igennem 
Venstres påstand om, at vores økonomiske politik 
vil skabe mere usikkerhed om privatøkonomien. 

Og listen over Venstres fejltagelser og skræm-
mekampagne er lang. Partiet sagde, at renten ville 
stige, hvis vi fik en S-ledet regering. At bilsalget 
ville stoppe fra den ene dag til den anden. Og at 
fagforeningerne ville begynde at optræde uans-
varligt og få hjælp til høje lønstigninger, som der 
ikke er råd til i den aktuelle situation. 

Hvad er der sket? Danmark har fået en ansvarlig 
regering, der har sat kursen for at trække dansk-
erne ud af krisen, skabe arbejdspladser og få gang 
i hjulene igen. Og ingen af truslerne fra Venstres 
skræmmekampagne er blevet til virkelighed. 

Og så er der det med selve valgresultatet. I har 
nok også hørt Venstre-politikere sige, at Helle 
Thorning Schmidt kun blev statsminister efter et 
historisk tæt valg, hvor VKO tabte med sølle 8.000 
stemmer. Men her er fakta: Socialdemokraterne, 
De Radikale, SF og Enhedslisten i alt fik 1.779.365 
stemmer, og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal 
Alliance og De Konservative i alt 1.736.083 stem-
mer. Det er en forskel på 43.282 stemmer. Altså 
ikke 8.000, men 43.282. Flere end der bor men-
nesker her i Næstved By. Det er måske meget 
godt at tænke på, når Venstre-løverne bliver alt for 
kæphøje. 

Danmark har fået en ansvarlig regering, der har 
sat kursen for at trække danskerne ud af krisen, 
skabe arbejdspladser og få gang i hjulene. Det kan 
Venstre ikke lave om på.

Giv Venstre svar på tiltale

Magnus Heunicke, MF



Har vi brug for at fejre den 1.maj? Betyder denne dag over-
hovedet noget for de danske lønmodtagere? Det ærlige svar 
er nok: Ikke så meget at det gør noget. Burde den have større 
betydning? Absolut. Men det kommer ikke af sig selv. For 
at vurdere 1.maj’s rolle og betydning  fremover, må vi en tur 
tilbage i historien. Og en tur rundt i verdenen.

Australien
Det var engelske arbejdere, der i 1840’erne kom til Australien, 
som rejste kravet om en 8 timers arbejdsdag, De steder, hvor 
det lykkedes at komme igennem med kravet, fejrede man sejren 
med en fest . Festen blev oprindeligt afholdt den 21.april. I 
1856 besluttede man at gøre dagen til en festdag og demonstra-
tionsdag for kravet om 8 timers arbejdsdag alle steder.  Oprin-
deligt var det kun tanken, at det var et engangstilfælde, men 
der var stor opbakning fra arbejdere, så det blev gentaget årene 
efter.

USA
Det var de amerikanske arbejdere, der var de første til at følge 
i australiernes fodspor. I 1886 besluttede en række nordameri-
kanske organisationer, at den 1.maj skulle være dagen, hvor alt 
arbejde skulle standses. Og denne dag forlod 200.000 arbejdere 
deres arbejde og demonstrerede i gaderne for 8 timers arbejds-
dag. Efter sigende gik det hårdt for sig, og i Chicago udviklede 
demonstrationerne til kampe mellem arbejdere og politiet. 
En politimand blev dræbt, og 4 arbejdere blev senere dømt til 
døden for dette. Regeringens forfølgelse af arbejderne oven på 
begivenhederne i 1886 forhindrede i nogle år en gentagelse af 
manifestationen.

Frankrig
Men bevægelsen var sat i gang og kunne ikke stoppes. I 
100-året for Den franske Revolution blev det på den stiftende 
kongres i Socialistisk Internationale i Paris i sommeren 1889 
besluttet, at den 1.maj skulle være Arbejderbevægelsens 
internationale kampdag.  Drøftelserne på kongressen drejede 
sig gennemførelse af nødvendige reformer til gavn for arbe-
jderbefolkningen: Indførelse af 8 timers arbejdsdag, kortere 
arbejdstid for kvinder og børn, begrænsning af børnearbejde 
og natarbejde. Der var også dansk deltagelse på kongressen, 
socialdemokraten A.C.Meyer. Faktisk blev der også afholdt en 
anden arbejderkongres i Paris samme år, hvor fagforeningsfolk 
deltog. Her var der også dansk deltagelse ved formanden for 
fagforeningerne i København, Jens Jensen.

Danmark
Første gang 1.maj afholdes som Arbejderbevægelsens interna-
tionale kampdag er i 1890 – året efter vedtagelsen i Paris. Poli-
tiet forbyder arbejderne at gå i demonstration i gaderne. Derfor 
samles de i Fællesparken. Selv om mange arbejder bliver truet 
med fyring, hvis de forlader arbejdet få at deltage i demonstra-
tionerne, så møder mere end 50.000 mennesker op i Fælledpar-
ken. Det vigtigste krav var: 8 timers arbejde, 8 timers frihed og 
8 timers hvile. Hen ad vejen blev det i faglige overenskomster 
indført at der var fri 1.maj.

Og hvad så nu og i fremtiden.
Historien om 1.maj drejer sig om to ting: Ordentlige arbejds-
vilkår og internationalt sammenhold.

Socialdemokratiet og resten af arbejderbevægelsen har skabt 
store resultater til gavn for ganske almindelige arbejdende men-
nesker. Og måske er der mange, som nu føler sig ”mætte” , og 
ikke mener at der fortsat kan ske forbedringer. Det fører let til 
forestillingen om, at 1.maj er noget gammelt ”skrammel”, som 
lige så godt kan skrottes.

Men her er der nok grund til lige at stoppe op og tænke på 
historien. 1.maj er også historien om sammenhold på tværs af 
landegrænser og kontinenter. Ligesom det drejer sig om orden-
tlige arbejdsvilkår. Og så nærmere vi os kernen i fremtidens 
1.maj, nemlig kampen for ordentlige arbejdsvilkår uanset om 
man er kinesisk minearbejder, tekstil-børnearbejder i Indien, 
landarbejder på giftlige bananfarme i Mellemamerika, kvinde 
som handles som sexslaver i Østeuropa eller andet. Ja listen 
over mennesker, som har dårlige livsvilkår og som behandles 
umenneskeligt i deres hårde kamp for at få lidt til at opretholde 
livet  med ved at sælge deres arbejdskraft til udbyttere er lang, 
meget lang.

Kampen for ordentlige arbejdsvilkår over alt i verdenen er 
stadig kernen i 1.maj-traditionen. Den kamp er ikke vundet 
– endnu. 1.maj skal først og fremmest være en Solidaritetens 
1.maj; vi skal som de, der har fået det bedre end forrige genera-
tioner, gå forrest i kravet om at alle andre også skal kunne få 
de livsforbedringer, som der blev talt om på kongressen i Paris 
i 1889. I sidste ende gavner det også danske arbejdspladser, at 
der er ordentlige vilkår på arbejdspladser rundt om i verdenen.

God 1.maj

Hvad har 1856,  1886,  1889 og 2012 
med 1.maj at gøre?

Christian v . Benzon,
formand for Holmegaard partiforening
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Grønnegade Kaserne kl. 07.00 -11.00
1.maj optog i Næstved kl. 11.00 -12.00
Grønnegade Kaserne kl. 12.10 -14.00

Morgen i Gl.  Ridehus
7 .00 ”Rød” morgenmad
7 .10 Fællessang
7 .15 Morten Haulik (SFU)
7 .30 Emilie Turunnen (SF-MEP)
7 .50 Enhedslisten SUF 47
8 .15 Magnus Heunicke (S – MF)
8 .35 DSU taler (formanden)
8 .45 Fællessang
9:00 Anders Ellegaard (LO Næstved)
9 .30  Rød Rap (SUF 47)
10 .00 Flemming Vinther (HKKF)
10 .30 Carsten Rasmussen (borgmester)

Taler i Gl. Ridehus
Grønnegade Kulturkaserne
12:10 Christian Juhl (MF Enhedslisten)
12:30 Mattias Tesfaye (SF og 3F)
12 .45 Nick Hækkerup (Forsvarsminister)
13 .30 Rød Rap (SUF 47)
13 .50 Anders Ellegaard

1.maj optog
11 .00 Fagforenings- og
 partiforeningsfaner
 i Næstveds gader .

Fredag 27. april 2012
kl. 18.00

Rød Rock
i Gl. Ridehus

Tirsdag 1. maj 2012 er faglige organisationer ungdomspartier, 
politisk aktive, offentligt ansatte, privat ansatte og borgere sam-
let i Næstved for at fejre forår og 1. maj i Næstved

Arrangører
LO Sektion Næstved og Omegn, DSU, 
SFU og SUF, SF, Socialdemokratiet og 
Enhedslisten i Næstved
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Efter 10 år med en borgerlig regering må jeg give Klaus Hjort 
Frederiksen ret på et punkt ift værdikampen:

Danskernes syn på velfærdsstaten er ændret markant.
Det er lykkedes LA og ligesindede at sætte tre fokuspunkter 

op, som regeringen tilsyneladende har købt:
Vi har ikke råd til den nuværende velfærd!
Danskerne vil ikke betale så meget til fællesskabet i form af 

skatter og afgifter!
De marginaliserede grupper får alt for høje ydelser!
Det har fået regeringen til at komme med udspil, som bekym-

rer en gammel socialdemokrat som mig.
For vort samfund bør også fremover kendes på, hvordan vi be-

handler de svageste. Det ser nærmest ud til, at det er deres skyld, 
at vi er i såkaldt krise.

Det er ikke spørgsmål om evnen til at bevare velfærdssamfun-
det, men et spørgsmål om viljen.

Den private opsparing har aldrig været større, og den skal 
ses i lyset af en fejlslagen borgerlig økonomisk politik med 
skattenedsættelser til de højeste indkomster samt udbetaling af 
SP-midlerne.

For skattelettelserne er jo ikke brugt til forbrug.
For det sker ikke i en tid, hvor medierne truer med dommedag. 

Det er psykologi for økonomistuderende på 1. semester.
Så evnerne har vi - det er viljen der mangler!

Tak til redaktionen
Det er nu snart længe siden, at jeg forlod Kurers redaktion, og i 
dag sidder jeg så med den seneste udgave, februar 2012. Egentlig 
er det jo ligegyldigt, hvad jeg mener, men jeg kan ikke lade være 
med at udtrykke min glæde over bladets udseende og indhold. 
Det er meget vigtigt, at vi i det lokale socialdemokrati stadig har 
et flot ansigt udadtil både af hensyn til os selv, men ikke mindst 
af hensyn til de mange mennesker, som kommer i berøring med 
vores blad. Til lykke og tak til den samlede redaktion for et flot 
blad, som både indholdsmæssigt og rent billedmæssigt er meget 
appetitligt. Det glæder ”den gamle redaktør”. Og ikke mindst 
glæder det mig, at man nu har fået DSU virkelig med. Det er 
spændende at læse, hvad der rører sig blandt de unge rent poli-
tisk. Det er jo også deres blad. 

Hurra for Café Thorvald
Jeg har hørt i min øresnegl, at Solvejg skulle være lidt træt af at 
være øverstkommanderende i forbindelse med tilrettelæggelse 
af foredragene i Café Thorvald. Jeg håber inderligt, at det kun 
er støj på min forbindelse, for hvor gør hun det godt. Sikke et 
program! Ligesom bladet er det for mig at se utrolig vigtigt, at 

vi i det lokale socialdemokrati også har lødige aktiviteter, som 
er oplysende og underholdende. Og det er den balance, som ak-
tivitetsudvalget er i stand til at finde. Dette skal absolut ikke ses 
som en rekame for Café Thorvald. For reklame er helt unødven-
dig. Til arrangementet den 20. februar var vi 81 tilhørere, hvis 
nysgerrighed på emnet blev fuldt ud tilfredsstillet. 

Fremtiden
Naturligvis lyser Kurer denne gang af glæde over, at vi endelig 
har fået en ny regering. Det var sandelig heller ikke for tidligt. 
Hvor er det dog en fryd at se på alle de nye og unge ansigter, 
som nu udgør Folketingets flertal. Herligt at høre andre menin-
ger, som gør sig gældende og realiseres. Hvor er det dejligt og 
nødvendigt, at der nu fra statsmagtens side trækkes i en anden 
retning. Hvis man ser under overfladen i mediernes og den 
samlede presses offentlige mobning af statsministeren og hendes 
regering, vil man kunne iagttage adskillige politiske tiltag i den 
helt rigtige retning. Selvom opinionstallene måske knap er så 
gode for tiden, så kræver det blot lidt tilmodighed, før danskerne 
vågner af deres Lars-Løkke-drøm. Jeg tror igen på fremtiden!

Flot blad

Sand Jespersen

Krisens løsning er et spørgsmål om vilje

John Lauritzen
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Lidt om Socialdemokraternes politiske værksted ”Danmark 
Herfra til År 2032”.

Hvorfor har vi så travlt med fremtiden, når der er masser af 
ting, der skal gøres her og nu? Det er et rigtig godt spørgsmål. 
De seneste års politiske debat har handlet meget om 2020. Hvor-
for er netop 2020 sat som skæringsdato for opfyldelse af mål i 
folkeskolen, på miljøområdet, for økonomien o.s.v.  Masser af 
god politisk energi er brugt på ”fremtidens fjerne mål” samtidig 
med at der er massive udfordringer i dagligdagen med at få flere 
i job,  få ordentlig offentlig service, få sat turbo på miljørigtig 
energi o.m.a. 

Og så kommer Socialdemokraterne nu og ”overbyder” år 2020 
med en opfordring til at deltage i den politiske debat om ”Dan-
mark Herfra til År 2032”. Hvad er meningen?

Selv om jeg er ”2020-plan”-skeptiker, er jeg tilhænger af, at 
Socialdemokraterne tager en solid politisk debat om hvad vi vil 
med vores samfund, og hvordan vi kommer derhen - hvor vi 
gerne vil være i 2032? med  vores samfund. 

Dagligdagens politiske debat om økonomi, miljø, velfærd, EU 
o.s.v. mangler efter min mening at blive sat ind i et større billede; 
et billede som – for mig - handler om menneskers frigørelse fra 
de  økonomiske, sociale og kulturelle bånd, som hæmmer den 
enkelte i at kunne udfolde sit eget liv i balance med andre og 
omgivelserne. Man kan også sige, at det handler om FRIHED – 
såvel personlig frihed, men også økonomisk, social og kulturel 
frihed.  Vi er jo ingenlunde nået til enden af menneskehedens 
udvikling og stræben efter ”det gode liv”.

For mig er det vigtigt, at fortidens sejre ikke hæmmer udsynet 
for at finde også nye veje i stræben efter ”det gode liv” for hver 
enkelt personligt og sammen med andre. Vi skal være varsomme 
med at bruge alt politisk ”krudt” på at forsvare vore sejre, når de 

bliver angrebet. Vi må også turde lade noget falde for at vinde 
noget, der er bedre.  

I dagligdagens politiske debat kommer vi måske ofte til at 
forveksle ”mål” og ”midler”. Vi er så fokuserede på at tale om at 
ændre på hint eller det, at vi let slipper målet af syne. Hvorfor er 
vi så optaget af at ændre på tilbagetrækningsalderen på arbejds-
markedet, på skatten af arbejde, på førtidspension, på energi-
forbruget, på børnenes skolegang o.m.a.?  Det er svært at svare 
på disse spørgsmål uden at have vores mål med udviklingen af 
samfundet klart in mente.

”Danmark Herfra til År 2032” handler for mig om at give 
målet med Socialdemokraternes daglige politiske indsats øget 
opmærksomhed i vores parti. Vi får i tiden frem til kongressen 
lejlighed til at tage del i debatten om mål og vejen frem til målet. 
Vi skal turde sætte ambitiøse pejlemærker for den udvikling af 
vores samfund og dets placering i verdenen, som vi stræber efter.

Til at sparke debatten i gang er der udarbejdet 3 debatoplæg, 
som der er mulighed for at debattere og kommentere, bl.a. via 
hjemmesiden ”www.danmark2032.dk”. Her finder du også 
oplæggene. 
De 3 debatoplæg har følgende temaer:
• Vækst og Beskæftigelse
• Prioriteringer i på Velfærdsområdet
• Danmark i Europa.

Debatoplæggene er ganske korte og let overskuelige, og 
indeholder en række spørgsmål, der kan ”tænde” en god politisk 
debat.

De enkelte partiforeninger har fået til opgave at organisere 
debatten i deres respektive områder, og indsende deres eventu-
elle bidrag til Kredsbestyrelsen inden den 14.juni 2012. Herefter 
sendes Kredsens bidrag til kongressen.

Hvad skal vi med fremtiden?

Christian v . Benzon,
formand for Holmegaard partiforening
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Danmark herfra til år 2032

Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. VoreS miniStre er Sammen med folketingetS nye flertal i fuld 

gang med at håndtere de mange Store udfordringer og arbejder hårdt for at gøre det fælleS regeringSgrundlag 

til Virkelighed. men der er ogSå brug for at løfte blikket og Se længere frem, end man gør i årlige finanSloVe og 

2020-planer. hVordan Skal danmark Se ud om 20 år – i 2032 – hViS det Står til Socialdemokraterne? hVordan løSer Vi 

VoreS SamfundS langSigtede udfordringer? hVad er VoreS mål for danmark i 2032, og hVordan Skal Vi nå dem? 

debatten SkydeS i gang med tre oplæg, Som behandler tre centrale temaer. oplæggene indeholder ikke SVar eller 

ny politik, men opridSer problemerne og Stiller nogle Vigtige SpørgSmål. det førSte oplæg handler om, hVordan Vi 

Sikrer VækSt og beSkæftigelSe i danmark. det andet oplæg, Som du Sidder med i hånden, handler om de nødVendige 

og SVære prioriteringer, der Skal foretageS på VelfærdSområdet. det tredje oplæg handler om danmark i europa.

fremtidens velfærdssamfund står over for 
store udfordringer. i fremtiden vil der være 
langt flere ældre og langt færre i den ar-
bejdsdygtige alder. i år 2032 vil mange flere 
have behov for hjælp, og færre vil kunne 
bidrage til velfærdssamfundet.

Den offentlige sektor mødes i disse år med 
stadig flere krav om hjælp - hjælp til om-
sorg, hjælp til sundhed og økonomisk hjælp. 
flere mennesker end tidligere har særlige 
behov. flere får en psykisk diagnose. flere 
har behov for specialundervisning. Behand-

ling af mange sygdomme er blevet bedre, 
men også dyrere. Den udvikling ser ud til at 
fortsætte frem mod 2032. 

hvis vi skal opfylde det umættelige  
behov, der er, stiller det store krav til vores 
allesammens velfærdssamfund – måske 
endda for store. Derfor er det nødvendigt 
at prioritere og gøre det klart, hvordan vi 
ønsker at prioritere. Vi bliver nødt til at stille 
os selv spørgsmålet om, hvordan vi skal leve 
i fremtiden, og hvilket velfærdssamfund vi 
ønsker fremover.   

Dette papir fokuserer på fire store udfor-
dringer i debatten om fremtidens velfærds-
samfund:

•  har vi råd til universelle velfærdsydelser?

•  har vi fundet den rette balance mellem 
ret og pligt?

•  hvordan imødegår vi udfordringen om, 
at flere mennesker har behov for pleje, 
behandling og omsorg uden at gå på kom-
promis med princippet om, at alle har ret 
til hjælp, hvis de har brug for det?

•  hvordan sikrer vi et solidt velfærdssam-
fund med plads til frivillighed og sam-
fundsansvar?

Prioriteringer På 
VelfærDsområDet  

1

Kære partifæller

Som Socialdemokrater har vi brug 
for at løfte blikket og se længere 
frem, end man gør i de årlige 
finanslove og 2020-planer . Hvor-
dan skal Danmark se ud om 20 år 
– i 2032 – hvis det står til dig som 
Socialdemokrat? Hvordan løser vi 
vores samfunds langsigtede ud-
fordringer? Hvad er vores politiske 
mål for Danmark i 2032, og hvordan 
skal vi nå dem?
Debatten skydes i gang med tre 
oplæg, som behandler tre centrale 
temaer . Oplæggene indeholder ikke 
svar eller ny politik, men oprid-
ser problemerne og stiller nogle 
vigtige spørgsmål, og vores fælles 
svar vil føre til politik .

Derfor inviterer Socialdemokrater-
ne i partiforening Næstved Midt til 
tema aftener om dit bud på hvor-
dan Danmark skal se ud i 2032 .

Temaerne er som følger

Onsdag den 2. maj kl. 19.00
Vækst og beskæftigelse

Onsdag den 9. maj kl. 19.00
Prioriteringer i velfærden

Onsdag den 16. maj kl. 19.00
Danmark i Europa

Alle arrangementerne afholdes 
i Metals lokaler på Åderupvej i 
Næstved
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Se vores
nye hjemmeside
www. socialdemokraterne.dk/næstvedkredsen
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Jeg har valgt at prøve lykken som formand, fordi jeg tror på, at 
jeg kan være med til at gøre en forskel for DSU Næstved.

Jeg har været medlem af DSU siden 2009, og jeg må 
indrømme at det har været det hele værd. 

Jeg valgte at melde mig ind i DSU, fordi jeg var træt af at 
se højrefløjen kun tænkte på de højtlønnede og alt havde en 
liberalistisk holdning hele vejen igennem. 

Jeg synes på ingen måde, at det var fair at de skulle ødelægge 
mere af velfærds Danmark. Derfor tog jeg beslutningen at 
melde mig ind i februar 2009 for at starte et sted. Jeg har 
igennem min korte tid været ude og snuse forskellige steder i 
DSU. Jeg har været meget med på det nationale plan, men også 
internationalt. Det var en oplevelse at være med i den svenske 
valgkamp i 2010 i stedet for at vinde tabte de til højrefløjen, 
desværre. Derfor har det været en fornøjelse, at vi vandt 

valget. Men det har været interessant, at være så aktiv og det 
er en mærkelig fornemmelse at kalde sig selv formand i DSU 
Næstved siden d. 9/3.  

DSU er som en stor familie. Når man først har lært dem at 
kende, kan man ikke slippe dem igen. 

Der er to emner jeg brænder meget for: 
Ungdomsarbejdsløshed og værdipolitik.

Jeg tror, det er vigtig, vi skaber mere fokus på værdipolitik og 
finder tilbage til vores inderste værdier - for vi står for frihed, 
lighed og broderskab. Det tror jeg er vigtig, at vi begynder at 
tage op i partiet og finder ud af, om vi skal fokusere mere på de 
gamle værdier; eller om vi skal efterligne det engelske parti - 
Labour party.

Ungdomsarbejdsløshed er noget, jeg kan blive så irriteret 
over. Vi kender alle nogle, som ikke kan komme videre med 
deres uddannelse pga. læreplads osv. Det er jo forfærdeligt at 
være nyuddannet, og være nød til at gå på jobcenteret dagen 
efter, man har fået huen på hovedet eller svendebrevet i hånden. 
Dette er et stort problem! 

Jeg synes, at det er vigtigt som en ungdoms organisation, 
at man går forrest og er med til at skabe debat om at sætte 
ungdommen i centrum. Vores rolle er at støtte op om 
Socialdemokraterne. Det står jeg ved. Men det er skam 
også vigtig at sige vores mening, hvis vi ikke er enige med 
moderpartiet. Tak for tilliden, som DSU har vist mig til 
generalforsamlingen - foran os følger en spændende tid.

Af Joachim Slot Petersen, 
formand DSU Næstved

 

Medlemmernes DSU
- medlemmernes Sjælland

Valgkampen 2011 var skelsættende på mange måder. Vi 
har endelig fået regeringsmagten efter ti års borgerligt styre, 
hvilket nu giver DSU en mulighed for rent faktisk at komme 
til orde. Efter at have været den provokerende stemme fra 
et oppositionsparti, hvor vi kunne fortælle om vores politik 
og være progressive, har vi skullet omstrukturere hele vores 
organisation til at være en seriøs stemme, der kan komme 

realistiske forslag til det danske samfund. Det har været en 
udfordring, men den udfordring har medlemmer taget op, og 
de har indset, hvor vigtig en opgave vi nu har. 

Vi har efter valgkampen kunnet se en forhøjet deltagelse 
i alle aktiviteter. Til vores julefrokost deltog næsten dobbelt 
så mange som sædvanligt, men også til de mere seriøse ar-
rangementer, har vi set flere nye og gamle ansigter. Til vores 
repræsentantskabsmøde i februar deltog hele 70 DSU’ere, der 
ville være med til at have indflydelse på Region Sjællands 
organisatoriske virke det næste år. Der var stor debatlyst 
og kampvalg, og det var tydeligt at se, at nu vil de aktive 
medlemmer tages seriøst og have noget at sige. Det er rigtig 
positivt, men det sætter samtidig nogle store krav til regionen 
det næste år. Vi vil lave flere medlemsarrangementer, end vi 
plejer for at beholde det store antal aktive medlemmer. Vi 
vil gøre mere ud af vores hovedbestyrelsesformøder, så alle 
kan gå derfra og vide, at deres tanker og forslag nu bliver til 
reel politik, og vi vil hjælpe ressourcesvage afdelinger til at 
komme helt på fode igen. 

Det næste år bliver fyldt med udfordringer. Men hvor der 
før var en hæmsko, der hed den borgerlige regering, har vi 
nu et incitament til at arbejde med og for vores politik: vi vil 
have indflydelse!

Af Rebekka Abildtrup, 
Regionsformand DSU

Ny formand i DSU Næstved
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Jeg arbejder på Forsorgshjemmet i Næstved. Det er en institution 
i ”Center for socialt udsatte”, der arbejder efter §110, som er et 
midlertidigt botilbud for hjemløse, der af den ene eller anden 
grund ikke er i stand til, at bo i egen bolig.

Inden jeg startede derude snakkede jeg med venner og 
bekendte, og mange af de fordomme de har/havde lød blandt 
andet på, at de er dovne, de stjæler og de drikker hele dagen – jeg 
selv havde da også de fordomme. Men jeg må indrømme, at jeg 
har fået et helt andet syn på hjemløse nu, og alle mine fordomme 
er røget direkte i skraldespanden. Nogle siger, at mange hjemløse 
er hjemløse, fordi de selv har valgt det. Det er også rigtigt, men 
det er langt fra alle, der vælger et liv på gaden frem for i en 
lejlighed. 

På Forsorgshjemmet har størstedelen af beboerne et misbrug 
af den ene eller den anden art – nogle er narkomaner, andre er 
alkoholikere, nogle er begge ting. Mange er blevet sat på gaden 
af fogeden, fordi de ikke har kunne betale huslejen – pengene er 
som ofte gået til, at dække deres misbrug. 

Noget jeg ikke havde regnet med at opleve, da jeg startede her, 
var at møde nogle, der enten bor her, fordi kæresten er gået fra 
dem, eller fordi de hurtigt har måttet flytte fra boligen på grund 
af for mange uvenskaber. For dem har gaden været den eneste 

mulighed – de har ikke rigtig nogen familie, ej heller venner, 
og de har ikke råd til at flytte et andet sted hen, fordi de er på 
overførelsesindkomst.

Det er vigtigt at understrege, at vi ikke er et behandlingssted, 
men et sted, de kan bo indtil de er klar til at komme i egen 
bolig. Det er vores opgave, som pædagoger, sosu-assistenter og 
socialrådgivere at gå ind og hjælpe dem på rette spor – men fordi 
vi ikke er en behandlingsinstitution, kan vi ikke tvinge dem til at 
gå i behandling for deres misbrug. Man skal huske på, at mange 
ikke kan overskue, at betale regninger, ringe til lægen og andre 
basale ting. Det vi kan gøre er, at hjælpe dem til at blive bedre 
til at gøre disse ting. På stedet har vi en socialrådgiver, som taler 
med beboerne om deres økonomi, vi har et stofrådgivningscenter, 
som kan hjælpe dem til at stoppe deres misbrug. Det er det øvrige 
personale, der går ind og hjælper dem med at blive bedre til de 
basale ting, som fx at ringe til lægen. 

De mennesker jeg har mødt her, har været nogle af de sødeste 
og mest imødekommende mennesker, jeg længe har mødt – de 
har bare haft et par uheldige drejninger i deres liv, der i sidste 
ende gør, at de er havnet her. Der er ikke nogen, der er stolt af 
at være hjemløs og det kan ligeså godt ske for misbrugeren som 
for bankassistenten. Vores job, er at ruste dem til at komme godt 
videre, så de kan leve et normalt liv. I den forbindelse tilbyder vi 
efterforsorg, hvor der kommer en og besøger ham eller hende en 
gang om ugen.

Så et forsorgshjem er ikke bare et sted, hvor hjemløse bor indtil 
de har fundet en lejlighed. Det er et led i en større virksomhed, 
som arbejder specielt med den gruppe mennesker. Og jeg må 
sige, at jeg er glad for at opdage, at der bliver gjort så meget for 
hjemløse, som der bliver gjort her i kommunen. Jeg er glad for at 
arbejde her og jeg må sige, at jeg også er en smule stolt over, at 
kunne hjælpe så mange hjemløse, som vi gør.

Nanna Blak, 
bestyrelsesmedlem, DSU Næstved

Jeg arbejder på Forsorgshjemmet
i Næstved



Velkomst ved kredsformanden. 

Fastsættelse af forretningsorden.

Valg af dirigent.

Konstatering af mødets lovlige indvarsling.

Godkendelse af dagsorden.

Konstatering af de stemmeberettigedes antal.

Valg af stemmetællere.

Beretning om kredsens politiske og organisatoriske 
virksomhed v/kredsformanden.

Aktivitetsplan. 

Behandling af indkomne forslag.

Godkendelse af det reviderede regnskab med 
revisorernes bemærkninger.
-
Fastsættelse af kontingent.

Valg til bestyrelsen ifølge vedtægterne, valgene er for to 
år. På valg er: 
Næstformand Kim Lasse Petersen, modtager genvalg
Kasserer Hanne Simonsen, modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem – pladsen har tidligere været besat 
med Kurers redaktør Jacob Slot Petersen 
Bestyrelsessuppleant Michael Perch Nielsen 
Revisor Henning Gruber
Revisorsuppleant Werner Elkjær Jensen

Vedtagelse af procedurer for udarbejdelse af politisk pro-
gram og kandidatopstilling til  kommunalvalget 2013.

Valg af folketingskandidat.

Valg af borgmesterkandidat.

Beretning fra byrådets arbejde ved borgmester Carsten 
Rasmussen.

Beretning fra Regionsrådet ved et medlem af regionsrådet.

Beretning fra folketingets arbejde ved Magnus Heunicke.

Eventuelt.
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Socialdemokratiet i Næstved Kredsen 
afholder generalforsamling
mandag den 21. maj 2012 kl 19.00
i Herlufsholmhallens cafeteria
Herlufsholm Alle 233, 4700 Næstved

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Alle medlemmer af socialdemokratiet i Næst-
ved kredsen er velkomne og har stemmeret i hht 
vedtægterne.
Husk at der i år også er valg af borgmesterkandi-
dat til det kommende byrådsvalg!
Forslag, der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, fremsendes efter vedtagelse i en 
foreningsbestyrelse til kredsformand Ida Marker 
senest den 7. maj 2011.
Forslag til borgmesterkandidat og folketings-
kandidat (kredsbestyrelsen indstiller hhv Carsten 

Rasmussen og Magnus Heunicke) skal fremsen-
des til kredsformand Ida Marker senest den 14. 
maj.
Regnskab, endelig dagsorden og indkomne 
forslag kan fås ved henvendelse til din lokale 
foreningsformand efter den 14. maj 2011.
Der vil være indskrivning til generalforsamlin-
gen fra kl 17.30.
Der vil blive serveret en sammenkogt ret kl 
18.00.
Tilmelding til spisning til formanden senest 
onsdag den 16. maj (gerne på mail).
Øl og vand kan købes.

På kredsbestyrelsens vegne
Ida Marker, kredsformand
Tlf 26 13 36 20
Mail idamarker@gmail.com

Indkaldelse til kredsgeneralforsamling

Dagsorden kredsgeneralforsamling   (Foreløbig dagsorden) 
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Kære Socialdemokrater

Aktivitetsudvalget har fulgt op på workshoppen fra sidste 
efterår med forskellige emner til debat. Vi har haft Socialpo-
litik og Arbejdsmarkedspolitik op og vende, men desværre 
var oplægsholderne syge og  de 2 første arrangementer blev 
aflyst. Det er ingen skam at aflyse, når der kun kommer 1 
deltager til 1 af møderne. 
Aktivitetsudvalget er optimister og tror på det positive, så I 
har stadig mulighed for at komme til orde.

 

Den 30. april er det om uddannelsespolitik
Dette bliver afholdt i FOA lokaler .

Den 28. maj er det medborgerskabspolitik
Dette bliver afholdt i lokale 117 på Grønnegade Kasserne . 

Begge arrangementer starter kl. 19.00.
Der serveres frugt og øl og vand kan købes til
rimelige priser.
På Aktivitetsudvalgets vegne, Kaj Olsen

Nødråb fra aktivitetsudvalget

Benny Larsens sommerbilleder
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Mandag den 5. marts havde Næstved Midt inviteret 
alle medlemmer i Næstved Kommune til møde med 
3 byrådspolitikere Linda Frederiksen, Birgit Terp 
og Carsten Rasmussen. De var mødt omkring 40 
medlemmer op, der først fik en flot rundvisning på 
brandstationen inden der var spisning.  

Carsten lagde for med et kort indlæg om hans syn 
på byrådets arbejde. Dernæst var Birgit og Linda på 

med deres vinkler - ud fra deres formandsposter – på 
udviklingen. Mange spørgsmål og forslag blev bragt 
på banen fra medlemmerne og naturligt nok koncen-
trerede den efterfølgende debat om selve Næstved by. 

Et godt arrangement som Næstved midt skal have 
ros for.

Medlemsmøde i Næstved Midt
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Vinhusgade9,Næstved,tlf.38483055
E-mail:5355@al-bank.dk·www.al-bank.dk

Næstved

Svends Møbler
Kanalvej 1, Næstved, tlf. 55 72 20 75

E-mail: naestved@ide.dk

Næstved Begravelsesforretning

Erik Christiansen
www.begravelsedanmark.dk

Tidligere Dansk Ligbrænding

Ringstedgade 52, tlf. 55 72 31 12

Holmegaard,
tlf. 55 54 51 12

Fuglebjerg,
tlf. 55 45 32 05

En personlig og mindeværdig afsked.
Aftaler træffes gerne i hjemmet.

Forbundet Træ-Industri-Byg
i Danmark

Gl. Holstedvej 22
4700 Næstved
Tlf. 88 18 68 90
Fax. 88 18 68 98
Danmarks bedste fagforeningBedre løn og job

Annonce
i Kurer
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Tina Christensen

Vi træffes døgnet rundt
- aftaler gerne i hjemmet

Næstved 
Begravelsesforretning

55 72 31 12
Ringstedgade 52
4700 Næstved

En del af livet - www.begravelsedanmark.dk
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Malermester

P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12,
Næstved

Alt malerarbejde
udføres

55 72 99 86
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Sektion Næstved og Omegn
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 11 79, fax 55 72 81 11

Sydsjælland
FOA´s a-kasse
Bataljonsvej 3, 4700 Næstved

Telefon 4697 2800 · Fax faglig afd. 4697 2801 · Fax a-kassen 4697 2799 – e-mail: sydsj@foa.dk

Riddergade 16, 1 . sal, 4700 Næstved
Tlf . 55 72 11 79, fax 55 72 81 11

17



18

Kultur, arbejdsmarked og omsorg var det jeg først blev formand 
for, tilbage i 1998. Den dag i dag er det de områder, som stadig 
har min største opmærksomhed i det kommunale arbejde. Efter 
sammenlægningen var jeg heldig at få tildelt posten som formand 
for arbejdsmarkedsudvalget.

Det har været nogle spændende år med skabelsen af Jobcentret 
samt stor udvikling i ledigheden. I starten havde vi svært ved at 
skaffe kvalificeret arbejdskraft nok. Mens vi i de seneste år har 
meget svært ved at finde job til alle vores borger.

Arbejdsmarkedsområdet er det område, som bestemmer 
hvordan det går med den enkelte kommune!  

Nu er der sikkert flere læsere, der vil komme med 
indvendinger om at andre områder så som folkeskolerne, 
ældresektoren eller dagpasning er mindst lige så vigtige. Det er 
fuldstændigt rigtig, når vi snakker om at skabe den fremtidige 
kommune, men hvis vi skal tale om hvilke ting der lynhurtigt 
kan få den kommunale økonomi til at gå dårligt. Ja, så kan 
arbejdsmarkedsområdet tømme kommunekassen på et enkelt år!

Til gengæld bliver der færre og færre knapper, den enkelte 
kommune kan dreje på. Lovgivningen er blevet strammet 
gevaldigt de seneste år. Folketinget vil helt sikkert fremhæve, 
at vi selv vælger vores indsats. Men de styrer os fuldstændigt, 
gennem den betalingen vi får for vores indsats overfor den 
enkelte ledig eller sygemeldte! Så vi kan godt vælge, at give 
vores borger lov til selv at vælge hvilke ting de vil lave indtil de 
finder et job, men der vil dog kun være støtte fra staten, hvis de 
kommer i virksomhedspraktik, jobrotation eller i uddannelse.

Uden støtte fra staten skal kommunekassen betale hele 
kontanthjælpen eller dagpengene. Hvilket vil medføre færre 
penge til de andre områder f.eks. Skolerne og plejecentrene. 

Derfor er det også med tanke på hele kommunens økonomi, 
at vi forsøger at lave en arbejdsmarkedspolitik, der stadig har 
respekt overfor vores borgere. Som formand på dette område har 
jeg desværre kun meget lidt kontakt med borgerne. Og faktisk 
altid når borgerne føler de er blevet behandlet dårligt. Det er 
ærgerligt, men måske også meget forståeligt. Det handler for det 
meste om borgernes forsørgelse.

Jeg ser dog lyst på fremtiden. Det kan næsten ikke blive 
dårligere! Men med de kommende reformer får vi forhåbentlig de 
socialdemokratiske værdier tilbage i arbejdsmarkedspolitikken. 
Helt klart at man skal yde (hvis man overhoved kan), for at få 
den midlertidige hjælp, indtil man kan klare sig selv igen. Det, 
man skal yde eller deltage i, skal kunne bruges til noget. Og 
ikke blot være noget man skal gøre for at blive en del af en fin 
statistik. 

Jeg kan normalt godt lide mange kunder i butikken, men 
der har nu været alt for mange, alt for længe i Jobbutikken. 

Efterspørgslen på arbejdskraft er lav, og det tager tid før vi igen 
har arbejde til alle. Det er ærgerligt, at vi ikke udnytter tiden, 
til at uddanne alle ledige til et højere uddannelsesniveau end de 
har i dag! Tænk, hvis vi var så rigt et land, at vi investerede i 
menneskerne! så havde vi som danskere noget at være stolte af!

Noget af det jeg i det daglige savner, er den gode dialog 
med engagerede borgere. Heldigvis har vi god dialog med 
arbejdsmarkedsparter og andre interessenter, men nogen gange 
kunne det være rart med tilbagemeldinger fra borgerne. Et 
brugerråd, for borgere der er på offentlig forsørgelse, ser jeg 
meget gerne bliver dannet.

At være formand for et udvalg er en stor ære, men ligeledes 
et job, der skal stilles krav til. Jeg mener, det er vigtigt, at man 
bevare det skarpe blik overfor området, og ikke bliver for meget 
en del af administrationen. Derfor bør vi hele tiden være åbne 
overfor skift på posterne. Næstved Byråd har netop besluttet en 
ny organisationsplan. Der er nedsat et udvalg, der har til opgave 
at komme med et bud på den kommende udvalgsstruktur. Så 
efter næste kommunevalg i 2013 har vi chancen for, at fordele 
opgaverne samt formandsposterne på en ny og spænende måde.

Udvalgsformand - en tillidspost

Linda Frederiksen, 
formand for Arbejdsmarkedsudvalget

Det tredje indlæg i en planlagt række fra vores udvalgsformænd
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Sektion Næstved og Omegn
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 11 79, fax 55 72 81 11

Sydsjælland
FOA´s a-kasse
Bataljonsvej 3, 4700 Næstved

Telefon 4697 2800 · Fax faglig afd. 4697 2801 · Fax a-kassen 4697 2799 – e-mail: sydsj@foa.dk

Annoncér i Kurer

Små annoncer (1/8)
330 kr. pr. nummer

Store annoncer (1/4)
550 kr. pr. nummer

Kurer udkommer 6 gange om året
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Formand for
socialdemokraterne i Næstved
Ida Marker, Kalbyrisvej 99,
4700 Næstved, tlf 26 13 36 20
E-mail: idamarker@gmail.com

Kasserer Hanne Simonsen,
Kilde Alle 15, Fensmark,
4684 Holmegård.
Tlf 51 51 79 74.
E-mail: hansifor@stofanet.dk

Formand, Næstved Syd
Susanne Svendsen
Hedetoften 37, 4700 Næstved  
Tlf. 22 16 13 98
E-mail: susanneeasvendsen@gmail.com

Formand, Næstved Midt
Gert Segato
Figenvej 137, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 40 06
E-mail: gs8@mail1.stofanet.dk

Formand, Næstved Nordvest
Lars Westermann
Kyse Bygade 24, 4700 Næstved
Tlf. 55 44 50 98
E-mail: westermannkyse@gmail.com.

Formand, Fladså Flemming Bjerregaard
Mårvænget,  Brøderup, 4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 55 84
Mobil 21 73 06 08
E-mail: flemming.bjerregaard@privat.dk
www.socialdemokraterne.dk/fladsaa

Formand, Holmegaard Christian von Benzon
Hindbærsvinget 2, Fensmark
4684 Holmegaard
Telefon: 64 64 02 09 
Mobil: 28 14 40 17
E-mail: christian.benzon@mail123.dk

Formand, Suså Kaj Olsen
Ringstedvej 22, 4171 Glumsø
Tlf. 57 64 63 92 - Mobil 41 43 63 92
E-mail: kjmo09@privat.dk

Folketingsmedlem
Magnus Heunicke
Rolighedsvej 95, 4700 Næstved
Tlf. Christiansborg 33 37 40 51
E-mail: smahe@ft.dk
Sms telf; 61 62 42 22

Borgmester, Næstved
Carsten Rasmussen
Katholmvej 10, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 73 22

Socialdemokratiets sekretariat,
Riddergade 16 1., 4700 Næstved
Tlf: 29 66 31 41

DUI LEG og VIRKE
Fællesledelsen
Formand Jes Hansen
Kontaktperson Birte Petersen
Runestenen 57, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 24 94
E-mail: birtepetersen57@hotmail.com

Formand DSU Joachim Slot Petersen
Tlf. 53 64 55 90, joachimslot@hotmail


