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Leder
Af Flemming Bjerregaard

Vi havde vel efterhånden fået en tro på, at vi ikke endnu engang skulle
opleve den store verdensomspændende krig. Derfor var vi helt sikkert
mange ”der holdt vejret”, da konfrontationen tog til omkring Krim.
Ville USA og EU bruge en militær indsats for at bevare Ukraine udelt.
Heldigvis ser det ud til at kun fredelige midler bruges. Som jeg ser det,
synes Krim til igen at blive en del af Rusland, som det var i forrige
århundrede. Måden det skete på var under al kritik, men jeg fik en
overgang den tanke, alt andet lige, var det ikke sådan vi fik Sønderjylland
tilbage efter 52 år under tysk herredømme. En afstemning i 1920, som jo
foregik på en lidt anderledes måde end den på Krim, afgjorde udfaldet
efter 1. verdenskrig.
En så overvældende stor andel af befolkningen, som russerne udgør, har
da legal ret til at ønske sig tilbage til deres fædreland.
Også så lidt om vores lokale andedam: Er decentraliseringen gået for
vidt?
Det lader ikke til at vi politisk formår at styre skoleområdets økonomi
eller måske mangler der værktøjer/kompetencer i administrationen til
at forfølge de politiske ønsker. Førhen var det kun økonomien for daglig
drift, der lå på de enkelte skoler, og det var jo en overskuelig opgave.
De personalemæssige konsekvenser hænger jo i høj grad sammen med
børnenes behov og de er langt fra ens i alle skoledistrikter. Med den
nye folkeskolelov bliver problemerne større bl. a. fordi flere børn skal
integreres i den almindelige klasseundervisning.
På kort sigt - så løs dog problemet med at nulstille gælden på de
skoler, der har oparbejdet en gæld som de alene ikke har en reel
chance for at komme ud af - i hvert fald ikke uden at forringe deres
undervisningsmuligheder.
Altså: løs nu de problemer - både politisk og administrativt.

Formandens klumme

Ida Marker,
kredsformand

Min sidste klumme som formand
Dette bliver nok min sidste klumme som formand for Næstved
Kredsen. Egentlig er det lidt vemodigt, at sidde her og skrive
disse ord – som sædvanligt er jeg ganske få timer fra deadline og
skal lige skynde mig. Sådan har det været nu i de snart fem år,
hvor det har været min opgave at skrive denne klumme til Kurer.
Det tør jeg godt afsløre nu.
Dette bliver den sidste klumme, fordi jeg har besluttet at
træde tilbage som formand ved vores generalforsamling den 14.
maj. Det er der flere gode grunde til, jeg har altid sagt, at man
ikke skal blive siddende, til man bliver bedt om at gå. Men man
skal også gå på et tidspunkt, hvor den næste formand får en
fair og ordentlig chance for at sætte sig i stolen inden det næste
valg bryder løs. Derfor passer det nu, hvor kommunalvalget er
overstået og valget til Europaparlamentet også næsten er færdigt.
Folketingsvalget kommer først til næste år – håber og tror jeg.
Der er selvfølgelig også en anden grund – jeg er langt fra
færdig med at lave organisatorisk arbejde i Socialdemokratiet.
Jeg har valgt at sige ja til en lang række opfordringer til at stille
op til formand for organisationen i hele Region Sjælland. Den
tidligere formand Søren Grejsen har for et år siden meddelt, at
han ikke ønsker at fortsætte på posten efter at have siddet i ni år.
Jeg stiller op, fordi jeg mener, at jeg kan være med til at forbedre
og styrke samarbejdet mellem kredsene i regionen og fordi jeg

mener, at jeg kan bruge af mine erfaringer og viden til at styrke
mulighederne for medlemmerne til at være aktive også ved
møder og diskussioner på tværs af kredsene. Vi har brug for en
styrket medlemsaktivitet og vi har brug for hinanden i partiet –
også i disse svære tider.
Jeg tænker også, at vi bliver nødt til at arbejde i hele
organisationen med den tillidskrise, der har udviklet sig mellem
de almindelige medlemmer og ledelsen på Christiansborg – vi
har alt for mange tilfælde, hvor medlemmerne (baglandet) ikke
føler sig hørt og reelt heller ikke får mulighed for at diskutere
beslutninger og politik, hverken før eller efter lovforslagene
bliver lagt frem. Jeg tror så ikke at løsningen er at gå, jeg tror
at løsningen er at blive og kæmpe. Derfor vil jeg arbejde videre
og håber at blive valgt til regionsformand (og derved også til
hovedbestyrelsen).
Og så vil jeg jo forfærdelig gerne have, at vi vinder det næste
regionsrådsvalg.
Men altså: jeg går af som kredsformand, selvom jeg ikke er på
valg – ikke fordi jeg er utilfreds med vores levende, fantastiske
og aktive Næstved Kreds eller vores parti som helhed, men
fordi jeg håber at arbejde videre et andet sted med nye opgaver.
Men bliver jeg ikke valgt, så får jeg alt for megen fritid, og det
problem kan jo nok løses!

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 første tid
- de første indtryk
Michael Perch,
medlem af Næstved Byråd

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg ved valgets
afgørelse sad tilbage med en vis lettelse. Det hold, som havde
gjort en kanon indsats for at hjælpe min valgkamp og jeg, sad til
det sidste og modtog det positive resultat.
Efter at have banket på næsten 3.000 døre i valgkampen og
uddelt uforklarligt mange flyers, holdt Valgrock og hvad eller
valgkampen bød på, var det pludselig ud af valgkampsboblen
og ind i den politiske, samarbejdende rolle. Efter en travl første
periode med Kattegatkursus, seminar og masser af introaftener
i byrådssalen og med de første byråds- og udvalgsmøder i
baghånden er det nu, at den politiske hverdag melder sig.
Det var med en stor spænding, at jeg for første gang kunne
betræde byrådssalen med det formål, at sætte sig på den plads,
der skal være en stor del af min politiske platform i de næste
4 år. Når man træder ind som ny, kan man frygte en hieratisk
problemstilling, hvor uhensigtsmæssigt mange ting skal arbejdes
op igennem tid for at kunne arbejde med det, man brænder for.
Til det må jeg sige, at vi har en rigtig god gruppe. Gruppen
lytter og respekterer både nyvalgte og genvalgte med
anerkendelse af vores forskellige kompetencer. Det er sådan
det skal være og svarer præcis til den forventning jeg havde
om en stærk socialdemokratisk gruppe med mange forskellige
personligheder og interesser.
Det sværeste ved at starte som tillidsvalgt kommunalpolitiker
har uden tvivl været den direkte kontakt fra borgere om deres
konkrete sager. Man må hurtigt som ny komme til en erkendelse

1. Maj i Glumsø
Socialdemokraterne er vært
ved morgenbrød og kaffe
Kl. 7 til 9.30
Talere i år
Magnus Heunicke og Carsten Rasmussen

1. maj i Næstved i Gl. Ridehus.
Kl. 7.00 til 14.00
Arrangeret af
S, EL, SF, LO, DSU, SFU og SUF
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af, at man ikke kan gå ind i alle personlige sager og at sagerne
heldigvis ikke er så sort/hvid som mange forsøger at gøre det til.
Til gengæld ser jeg det som et kæmpe privilegium at have
muligheden for at komme i dybden og bidrage til at skabe de
nuancer i debatten, som ofte bliver for sort/hvide. Jeg tror på, at
den enkelte borger som udgangspunkt kan håndtere en nuanceret
debat med mulighed for at diskutere mere omfattende end for og
imod. Det er essensen i vores samfundsform, at vi som politikere
har som mål at tvinge nuancerne igennem i debatten og skabe
det nære demokrati, som er en dyb nødvendighed for at føle sig
hørt i et samfund. I starten af perioden blev alle nye inviteret på
Kattegatkursus.
Jeg mener, at det siger en hel del om vores gruppe, at vi
mødte så talstærkt op. Det er et signal fra de nye i gruppen om,
at vi skal godt i gang og ikke acceptere en rolle som ”ny og
undskyldt”. Jeg er meget beæret over den opbakning, der er vist
mig. Den opbakning er kommet pga. politik og personlighed,
som også betyder en forventning om, at det udføres, selvom man
også er ny og skal ind i faget. Jeg er fortrøstningsfuld og ser frem
til det fortsatte arbejde.
Vi har en god og sammenhængende gruppe, hvor vi har det
godt med hinanden og føler, at der kan skabes resultater. En
gang imellem kan man stadig føle sig som en ung knøs fra
Fensmark; men når alt kommer til alt, så er det den fælles politik
og socialdemokratiske fortælling, som vi alle brænder for og
arbejder fælles for at gennemføre.

Nu kommer den endelig
Susanne Lundvald,
Region Sjælland

Overordnet ser økonomien i Region Sjælland stadig fin ud, vi
tror at der er en pæn balance, men vi er dog ikke helt sikre!!!!
Vi har siden sommerferie hørt om problemer med regionens
indkøbssystem NASA. Problemerne eksploderede og voksede
gennem 2013, således at vi i januar 2014 blev mødt af meget
negativ delbemærkninger fra revisionen om manglende overblik
og manglende afstemning af konti. Disse problemer kunne
henføres til manglende betalinger af leverandører og manglende
opkrævninger af indtægter.
Desuden var der rod i lagerstyringen som krævede en manuel
lageroptælling.
I alt startede vi året med 32.000 ubetalte regninger.
Der er blevet sat ekstra mandskab ind på at få afklaret
alle udestående, og vi er blevet lovet at regnskabet vil være
afstemt og klar til april. Jeg følger udviklingen uge for uge som
Næstformand i Regionsrådet og kan se at vi snart er på normalt
niveau med regningerne.
Regionsrådet har på opfordring fra den socialdemokratiske
gruppe vedtaget, at der skal udarbejdes en uvildig undersøgelse
som skal afdække ansvarsfordeling.Det er vigtigt at vi lærer
hvorfor det er gået så galt, om der er taget forkerte beslutninger,
eller om der skulle have været skredet ind tidligere.
Nu kommer den endelig…
Der kommer fra 1. maj 2014 – Smertebehandling på Næstved
Sygehus.
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Det har været en lang og sej politisk kamp at nå så langt, og
det skal ikke være nogen hemmelighed at det var Kate Sørensen
som for snart 2 år siden startede kampen. Hun pegede på den
skævdeling, der lå i at smertepatienter i den sydlige del af
vores region ikke magtede at vente 1-2 år på et tilbud, ej heller
at transportere sig til behandlinger i f. eks Holbæk og derfor
ikke fik nogen behandling. Kate har fra sit job mødt mange,
som på grund af smerte først mistede deres arbejde og senere
sygedagpengene uden at have fået tilbudt nogen form for
smerte behandling.
For over 1 år siden påpegede den socialdemokratiske
gruppe, at det hastede med etablering af et behandlingstilbud
på Næstved Sygehus, men på trods af bred politisk opbakning
skete der ikke noget. Det er ikke muligt at skaffe læger var
svaret, når vi spurgte. Den Socialdemokratiske gruppe gik så
langt, at vi bakkede op omkring at et OPP- Offentlig Privat
Partnerskab kunne etableres som en midlertidig løsning.
Derfor er det glædeligt at de 2 første læger til smertebehandling nu er blevet ansat, og at behandlingen
forventes 100% igangsat med bred faglig dækning af også
sygeplejersker, fysioterapeuter og psykologer 1. maj i år til
glæde for 300 patienter årligt.
Økonomiske bevillinger og stort politisk fokus, er ikke altid
nok men det hjælper. Tak til Kate og tillykke med resultatet til
os alle.
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Britta Thomsen:

Højere mål for EU´s
klima- og miljøpolitik
Af Michael Rex

Medlem af Europa-Parlamentet Britta Thomsen fortæller
bl.a. i dette interview, hvorfor det er vigtigt at stemme til EPvalget, og hvad hun gerne ser gennemført i den kommende
periode
Der er den 25. maj valg til Europa-Parlamentet. På spørgsmålet
om hvorfor det er vigtigt at stemme til valget, siger Britta
Thomsen:
- Det er vigtigt, fordi man er med til at bestemme, hvilken
vej Europa skal gå. Skal Europa være et sted, hvor vi har
kontrol med bankerne, gode rettigheder for lønmodtagerne
og en fremsynet energi- og klimapolitik, så har vi brug for
socialdemokrater i Bruxelles. De borgerliges drøm om et
Europa, hvor vi ikke skal blande os i arbejdsforhold og
ligebehandling, er meget langt fra det vi ønsker. Derfor skal
man stamme og man skal stemme socialdemokratisk.
Hvordan bedømmer du de meningsmålinger, der er kommet
forud for valget?
- Det er, siger Britta Thomsen, et svært spørgsmål, for
meningsmålinger er kun meningsmålinger. Men debatten
handler generelt for meget om for eller imod EU. Den debat
skal ændres, og jeg håber, at vi får folk til at spørge sig selv
hvilket Danmark og hvilket Europa, de gerne vil have. Lige
nu ligger S, V og DF på linje og hver tredje vælger har endnu
ikke besluttet sig til, hvad de vil stemme på. Derfor er vores
valgkamp af afgørende betydning, så vi kan få fortalt vælgerne,
hvad forskellene er på et rødt, blåt eller sort Europa. Intet er
afgjort, så der er meget at kæmpe for.
Der skal samtidig i Danmark være afstemning om
Patentdomstolen. Hvorfor er det vigtigt at stemme ja?
Det vil gøre det lettere for danske virksomheder at drage fordel
af deres kreative ideer, og det vil være godt for beskæftigelsen.
Stemmer vi nej, giver vi danske virksomheder en ulempe i
forhold til vore nabolande. Så skal vi heller ikke regne med at
kunne tiltrække udenlandske investeringer til Danmark, som
kunne bidrage til at skabe arbejdspladser.
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Hvordan bedømmer du den igangværende debat i Danmark om
børnechecken?
- Alle er arbejder og betaler skat i Danmark, skal have samme
pligter og rettigheder. Inden for det europæiske fællesskab
laver vi ikke forskelsbehandling. I Danmark fødes der færre
børn end i Polen, men derfor skal polakkerne ikke betale
mindre i skat. Man får nemlig efter behov. Vi skal selvfølgelig
indgå social dumping, og det kræver politiske redskaber, der
styrker fagbevægelsen. Men naturligvis skal vi ikke sige til
folk, at fordi de bliver snydt af arbejdsgiverne, så skal de også
snydes for deres børnecheck, siger Britta Thomsen.
Nævn et par af de interessante ting der i perioden er sket i de
udvalg hvori du sidder og i Parlamentet som helhed.
- Jeg har arbejdet i Industri- og Energiudvalget, som har stor
betydning for arbejdspladser i Danmark. For nylig var jeg
chefforhandler på EU-Parlamentets energi- og klimaplan frem
til 2030.
Det er vigtigt for Danmark og Region Sjælland, som
er verdensførende inden for vedvarende energi og grøn
teknologi. Hvis vi for Europa til at efterspørge klimavenlig
energi, er det både godt for klimaet og beskæftigelsen
herhjemme. Hvert år køber EU olie, gas og kul for næsten
4.000 milliarder kr. bl.a. fra Rusland. Nogle af de penge
ser jeg hellere sendt i retning af vedvarende energi og
energibesparelser, som skaffer mange nye arbejdspladser.
I Ligestillingsudvalget, hvor jeg er socialdemokarternes
gruppeformand, har vi fået gennemført en lovgivning,
som skal begrænse den voksende handel med mennesker.
Samtidig har vi igen fået sat ligelønnen på dagsordenen, fordi
forskellen mellem mænd og kvinders løn vokser i stedet for at
mindskes.
Overordnet set har Europa-Parlamentet haft travlt med at få
styr på bankerne. Vi skal aldrig igen havne i en situation, hvor
banker for lov til at spille hasard med almindelige menneskers
sparepenge. Hvis der havde været strengere regler før

krisen, kunne meget være undgået. Vi fik også igangsat en
handlingsplan til bekæmpelse af skattely. Den indebærer bl.a.
at landene automatisk udveksler information om borgernes
indtægtsforhold, så man ikke bare kan gemme sine penge i et
andet EU-land.
Vi har fået skærpet indsatsen imod social dumping og styrket
arbejdstagernes rettigheder. Derudover har vi endelig fået
vedtaget, at mobilpriserne bliver de samme over hele Europa.
Så til sommer kan man roligt tage sin mobil med på ferie
uden at det koster ekstra, siger Britta Thomsen.
Vil du i den næste 5-års periode gerne have de samme udvalg
eller kunne noget nyt have din interesse?
- Jeg håber at kunne fortsætte i udvalget for Industri- og
Energi og i Ligestillingsudvalget. Udvalget for Industri- og
Energi har enormt stor betydning for danske arbejdspladser,
og vi skal altså have gjort noget ved den manglende ligeløn
i Europa, og jeg kunne tænke mig, at vi får givet alle
europæiske kvinder adgang til fri abort.

Er Frankrig stadig helt ubøjelig m.h.t. at Parlamentets møder
skal holdes i Strasbourg. For os danskere virker det helt skørt,
at man en uge hver måned pakker det hele ned og kører fra
Bruxelles til Strasbourg.
- Vi kæmper for det, men i EU har nationalstaterne – selvom
modstanderne ofte påstår andet – enormt meget magt. Og deet
er ikke kun i Danmark, at det virker skørt – det er også når man
står midt i det.
Hvad ser du gerne at EU-Parlamentet får gennemført i den
kommende periode?
- Endnu højere mål for vores energi og klimapolitik. Jo mere
EU satser på grønne løsninger, jo bedre er det for klimaet og
for den danske beskæftigelse. Det vil derfor være en af mine
store fokusområder. Derudover vil jeg have en hjemløsestrategi, så Europa for en plan for, hvordan vi håndterer de
tusindvis af mennesker, der søger arbejde i et land, men som i
stedet ender som hjemløse, siger Britta Thomsen.
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I arbejdstøjet for Næstved
og hele Danmark
Jeg har nu haft fornøjelsen af at være Danmarks transportminister i to måneder. Det er en titel, jeg er utrolig stolt af at
bære, og jeg er glad for, at statsministeren har betroet mig
opgaven. Jeg er også overvældet og meget taknemmelig over
de mange lykønskninger, som jeg har fået i starten af min
ministertid. Jeg sætter pris på hver eneste hilsen. Tak!
Det er ingen hemmelighed, at jeg i mange år har været særligt
engageret i transportområdet. Derfor er det en fornøjelse for
mig nu at trække i arbejdstøjet for at skabe transportpolitiske
resultater for Danmark. Og det har jeg arbejdet hårdt for
siden min første dag i ministeriet. Vi har brug for et stærkt og
sammenhængende Danmark med både en dynamisk kollektiv
trafik og et stærkt vejnet. Folk tager både toget, bilen og
cyklen, og derfor vil jeg have fokus på alle elementer som
transportminister.
Et af de projekter, som står først på dagsordenen, er projektet
om at udbygge hovedvejen mellem Næstved og Rønnede til
motorvej. Det er et vigtigt projekt og tiltrængte forbedringer,
der ikke kun vil gavne lokalområdet, men som også vil skabe
arbejdspladser og vækst. Og det er helt centralt for mig. Når jeg
skal vurdere projekter, så stiller jeg mig selv spørgsmålene: Vil
det være til gavn for pendlerne og virksomhederne? Er der god
samfundsøkonomi i projektet? Kan det bidrage til at skabe nye
arbejdspladser?
Undersøgelser af Næstved-Rønnede projektet har vist, at
der ud fra de kriterier er tale om et godt projekt. Så det er ikke
noget med, at jeg kigger på det her med ”Næstved-briller”.
Forundersøgelsen viser, at en udbygning til motorvej vil have en
samfundsøkonomisk forrentning på ca. 10 pct. Der er altså tale
om et projekt, der ikke kun er til gavn for Næstved og omegn,
men hvor der også er en god samfundsøkonomi.
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Næste skridt bliver at se på at få igangsat en VVM-undersøgelse, og det vil jeg i den kommende tid drøfte med forligskredsen. Dem havde jeg i øvrigt fornøjelsen af at vise rundt i
skønne Næstved og omegn, da vi var på besigtigelsestur i februar
måned. Det var en spændende dag med mange gode samtaler og
interessante oplæg.
Der er også markante forbedringer på vej i den kollektive trafik
og i særdeleshed i togdriften. Regeringen har lavet en historisk
ambitiøs togfond til 28,5 mia. kroner, som jeg skal føre ud i
livet. Den vil komme hele Danmark til gavn og også pendlerne
på Sydsjælland. Samtidig er vi i gang med at udbygge banen
mellem København-Ringsted, og som en del af Femern-projektet
får vi en lynhurtig togforbindelse mellem Nykøbing Falster og
København med en rejsetid på blot en time. Samlet set giver de
mange investeringer et tiltrængt og værdifuldt løft af trafikken på
Sydsjælland og i særdeleshed også i Næstved.
I dag er den hurtigste rejsetid 47 minutter mellem København
og Næstved. I fremtiden, når de store investeringer er
gennemført, vil det blot tage 37 minutter. Dermed opnår man
som pendler en rejsetidsbesparelse på 10 minutter hver vej. Det
kan samlet set blive til 1 time og 40 minutters vundet tid på en
normal arbejdsuge. I en travl hverdag er det værdifuld tid, man
kan bruge på arbejde, fritidsaktiviteter eller samvær med familie
og venner.
Det er også min ambition, at der fremover skal køre flere tog
til og fra Næstved. Jeg har som mangeårig pendler oplevet den
sydsjællandske togtrafik på nærmeste hold, og jeg har erfaret, at
der er brug for forbedringer. Dem er vi ved at føre ud i livet med
de mange store investeringer, der er undervejs, og jeg glæder mig
til at følge arbejdet helt til dørs.
Magnus Heuniche, Transportminister

Mærk Næstved
Carsten Rasmussen,
borgmester i Næstved

I sidste byrådsperiode besluttede Næstved Byråd, at vi skulle
have en fælles vision for vores kommune. Det blev til Mærk
Næstved. Det fik en masse borgere til at være med til at
sætte dagsorden for vores kommune. Der blev lavet 3 spor.
Oplevelser, Uddannelse og Erhverv. Det er ikke sikkert man i
dagligdagen tænker over vores vision, men I har sikkert hørt om
Fantasy Bogmesse på Herlufsholm. I har helt sikkert hørt om
planer for et nyt Campus, og der er også kommet en ny måde at
tænke erhvervservice i Næstved kommune.
Det er alt sammen noget, som er startet som en idé i arbejdsgrupperne under Mærk Næstved.
Nu er vi kommet i gang med en ny byrådsperiode, og så skal
vi lære af det, vi har gjort, men også kigge fremad. Derfor har
det nye byråd været på seminar et par dage sidst i februar, hvor
vi skulle drøfte fremtiden for Mærk Næstved.
Hele byrådet er enig i, at det er vigtigt vi sætter en ramme
for vores vision. Ikke fordi vi en gang i mellem ikke må få
nogle skøre idéer, som gerne skulle kunne blive til noget nyt og
spændende. Men fordi vi gerne vil sikre, at de mange ting vores
udvalg arbejder med, har en fælles retning.
Vi er ikke kommet helt i mål med vores revurdering af Mærk
Næstved. Det skal byrådet beslutte inden sommerferien, men
der er kommet nogle emner, som vi allerede nu kan se vil være
fornuftigt at beskæftige sig med.
Bosætning er helt klart et vigtigt område, som vi skal tænke
på tværs i vores spor. Hvordan gør vi vores kommune attraktiv
for borger fra andre steder i Danmark, så de syntes Næstved er
at foretrække, når de skal flytte? Er det den kommunale service

de ligger vægt på? Er det vores fantastiske natur ? Det er helt
klart et område, vi skal arbejde med.
Sundhed er også et godt bud på noget vi skal arbejde med
i vores fælles vision. Vi ved at der flytter opgaver væk fra
Næstved sygehus i løbet af de næste 6 år. Men det skal ikke
forhindrer os i, at gøre en særlig indsats for at bevare så mange
opgaver indenfor sundhedsområdet som muligt. Det er et
område hvor der kan være mange arbejdspladser, og vi har også
en særlig forpligtelse til at sikre vores sundhedsuddannelser i
Næstved.
Der vil også forsat være fokus på de tre områder, som vi
havde i sidste byrådsperiode. Erhverv er stadig et område vi vil
fokusere på, ligesom vi skal forsat arbejde for ar Campus bliver
virkelighed. Og oplevelse kan vi jo aldrig få nok af.
Så jeg er sikker på de nye byråd stadig gerne vil være med
til at sætte Mærke på Næstved, ligesom vi gerne vil Mærke jer.
Husk! Demokrati er ikke en tilskueresport.

Ny formand i Næstved Syd
Tidligere byrådsmedlem og viceborgmester Per Andersen blev på
generalforsamlingen i Socialdemokratiet i Næstved Syd nyvalgt
som foreningens formand.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen
sig med Kim Rozalski som ny næstformand og med Michael Rex
som ny sekretær.

Per Andersen, der tidligere har været foreningens næstformand,
afløser Susanne Svendsen på formandsposten. Susanne Svendsen
trådte tilbage efter 12 år som formand, og hun blev varmt takket
og fik blomster for sit store arbejde som formand.

Der var mødt 45 medlemmer op til generalforsamlingen.
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Skoler i Næstved Kommune
Her er lidt tal der måske kan sige lidt om baggrunden for den skæve fordeling at ressourcer i kommunen

Fladsåskolen, Næstved kommune
Fladsåskolen er en folkeskole.

Lille Næstved Skole, Næstved kommune
Lille Næstved Skole er en folkeskole.

I gennemsnit havde forældrene til de 537 børn på
Fladsåskolen en bruttoindkomst pr husstand
på 657.031 kr. i 2011.

I gennemsnit havde forældrene til de 1043 børn på
Lille Næstved Skole en bruttoindkomst pr husstand
på 680.175 kr. i 2011.

På en liste over alle 1862 skoler er skolen nr. 736.

På en liste over alle 1862 skoler er skolen nr. 583.

Korskildeskolen, Næstved kommune
Korskildeskolen er en folkeskole.

Kalbyrisskolen, Næstved kommune
Kalbyrisskolen er en folkeskole.

I gennemsnit havde forældrene til de 416 børn på
Korskildeskolen en bruttoindkomst pr husstand
på 566.625 kr. i 2011.

I gennemsnit havde forældrene til de 502 børn på
Kalbyrisskolen en bruttoindkomst pr husstand
på 537.722 kr. i 2011.

Sydbyskolen, Næstved kommune
Sydbyskolen er en folkeskole.
I gennemsnit havde forældrene til de 617 børn på
Sydbyskolen en bruttoindkomst pr husstand
på 457.996 kr. i 2011.
På en liste over alle 1862 skoler er skolen nr. 1743.å en liste over
alle 1862 skoler er skolen nr. 1413.
Rønnebæk Skole, Næstved kommune
Rønnebæk Skole er en folkeskole.
I gennemsnit havde forældrene til de 185 børn på
Rønnebæk Skole en bruttoindkomst pr husstand
på 634.394 kr. i 2011.

På en liste over alle 1862 skoler er skolen nr. 1554.
Holsted Skole, Næstved kommune
Holsted Skole er en folkeskole.
I gennemsnit havde forældrene til de 623 børn på
Holsted Skole en bruttoindkomst pr husstand
på 743.433 kr. i 2011.
På en liste over alle 1862 skoler er skolen nr. 299.
Holmegaardskolen, Næstved kommune
Holmegaardskolen er en folkeskole.
I gennemsnit havde forældrene til de 654 børn på
Holmegaardskolen en bruttoindkomst pr husstand
på 602.389 kr. i 2011.

På en liste over alle 1862 skoler er skolen nr. 903.
På en liste over alle 1862 skoler er skolen nr. 1162.
10’eren, Næstved kommune
10’eren er en folkeskole.
I gennemsnit havde forældrene til de 203 børn på
10’eren en bruttoindkomst pr husstand
på 440.351 kr. i 2011.
På en liste over alle 1862 skoler er skolen nr. 1768.

Lundebakkeskolen, Næstved kommune
Lundebakkeskolen er en folkeskole.
I gennemsnit havde forældrene til de 397 børn på
Lundebakkeskolen en bruttoindkomst pr husstand
på 603.591 kr. i 2011.
På en liste over alle 1862 skoler er skolen nr. 1148.

Sct Jørgens Skole, Næstved kommune
Sct Jørgens Skole er en folkeskole.
I gennemsnit havde forældrene til de 709 børn på
Sct Jørgens Skole en bruttoindkomst pr husstand
på 561.109 kr. i 2011.
På en liste over alle 1862 skoler er skolen nr. 1444.

Capionskolen, Næstved kommune
Capionskolen er en folkeskole.
I gennemsnit havde forældrene til de 426 børn på
Capionskolen en bruttoindkomst pr husstand
på 589.266 kr. i 2011.
På en liste over alle 1862 skoler er skolen nr. 1275.

Kildemarkskolen, Næstved kommune
Kildemarkskolen er en folkeskole.
I gennemsnit havde forældrene til de 573 børn på
Kildemarkskolen en bruttoindkomst pr husstand
på 471.013 kr. i 2011.
På en liste over alle 1862 skoler er skolen nr. 1724.

Susålandets Skole, Næstved kommune
Susålandets Skole er en folkeskole.
I gennemsnit havde forældrene til de 546 børn på
Susålandets Skole en bruttoindkomst pr husstand
på 631.820 kr. i 2011.
På en liste over alle 1862 skoler er skolen nr. 927.
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Karrebæk Skole, Næstved kommune
Karrebæk Skole er en folkeskole.

Tybjerg Privatskole, Næstved kommune
Tybjerg Privatskole er en friskole eller privat grundskole.

I gennemsnit havde forældrene til de 182 børn på
Karrebæk Skole en bruttoindkomst pr husstand
på 636.596 kr. i 2011.

I gennemsnit havde forældrene til de 87 børn på
Tybjerg Privatskole en bruttoindkomst pr husstand
på 79.391 kr. i 2011.

På en liste over alle 1862 skoler er skolen nr. 884.

På en liste over alle 1862 skoler er skolen nr. 1862.

Hyllinge Skole, Næstved kommune
Hyllinge Skole er en folkeskole.

Hindholm Privatskole, Næstved kommune
Hindholm Privatskole er en friskole eller privat grundskole.

I gennemsnit havde forældrene til de 122 børn på
Hyllinge Skole en bruttoindkomst pr husstand
på 596.707 kr. i 2011.

I gennemsnit havde forældrene til de 244 børn på
Hindholm Privatskole en bruttoindkomst pr husstand
på 689.684 kr. i 2011.

På en liste over alle 1862 skoler er skolen nr. 1208.

På en liste over alle 1862 skoler er skolen nr. 530.

Borup Ris Skolen, Næstved kommune
Borup Ris Skolen er en folkeskole.
I gennemsnit havde forældrene til de 498 børn på
Borup Ris Skolen en bruttoindkomst pr husstand
på 500.843 kr. i 2011.

På landsplan havde forældre til børn i folkeskolen i 2011
en gennemsnitlig bruttoindkomst på 653.342 kr.
Forældre med børn i friskole eller privat grundskole havde
i gennemsnit en bruttoindskomst på 737.789 kr

På en liste over alle 1862 skoler er skolen nr. 1670.
Friskolen af 2008, Næstved kommune
Friskolen af 2008 er en friskole eller privat grundskole.

Kilde ugebrevet A4
Flemming Bjerregaard

I gennemsnit havde forældrene til de 44 børn på
Friskolen af 2008 en bruttoindkomst pr husstand
på 564.798 kr. i 2011.
På en liste over alle 1862 skoler er skolen nr. 1424
Vor Frue Skole, Næstved kommune
Vor Frue Skole er en friskole eller privat grundskole.
I gennemsnit havde forældrene til de 441 børn på
Vor Frue Skole en bruttoindkomst pr husstand
på 778.928 kr. i 2011.
På en liste over alle 1862 skoler er skolen nr. 216.
Herlufsholm Kostskole, Næstved kommune
Herlufsholm Kostskole er en friskole eller privat grundskole.
I gennemsnit havde forældrene til de 270 børn på
Herlufsholm Kostskole en bruttoindkomst pr husstand
på 996.569 kr. i 2011.
Næstved Fri Skole, Næstved kommune
Næstved Fri Skole er en friskole eller privat grundskole.
I gennemsnit havde forældrene til de 101 børn på
Næstved Fri Skole en bruttoindkomst pr husstand
på 643.958 kr. i 2011.
På en liste over alle 1862 skoler er skolen nr. 829
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Mine første møder og forventninger
Mette Stensgaard-Christensen
Underviser ved Næstved Sprog
& Integrationscenter og byrådsmedlem

Nu er arbejdet gået rigtig i gang og rollen som byrådsmedlem begynder at tage form.
Det er en spændende tid, at være nyt byrådsmedlem, ikke
kun fordi at arbejdet rummer mange kommende og store
projekter, men helt klart også fordi man skal vænne sig til en
anden arbejdsform...
Når man arbejder som frivillig, tager del i foreningsarbejde,
partipolitisk eller andet, er man vant til en hel del
”sagsbehandling”. Det var da også med den forventning, jeg
gik til mit første møde med Bettina Høst, som er direktør og
ansvarlig for vores 17.4. Lokaldemokratiudvalg. Jeg kom
klar og parat til at tage fat på hver en lille detalje, havde gjort
arbejdsbogen klar til notater og referat af vores møde, men
hvor blev jeg klogere denne dag! Da beskeden lød, høfligt
og venligt: ”Nu er du politiker og skal tænke de store tanker,
visioner og lade dig inspirere, dele din mening og beslutte,
men du skal ikke længere være sagsbehandler, det har vi en
hel administration, der er ansat til at gøre!”
Pludselig fandt jeg mig selv i en meget uventet situation,
for hvordan omstiller man fra at være bygherren, arkitekten
og håndværkeren til at forlade sig på at andre lytter og have
tillid til at det arbejde, man ellers var vant til selv at udføre,
bliver gjort?
Jeg oplevede som ny politiker, at blive meget ydmyg
over for den store opgave, privilegium, pligt og ikke mindst
ansvar, jeg nu har fået givet af mine partifæller og vælgere.
Det er nok til at give et sus i maven og stolthed i brystet og
ruste en til at tage fat og yde sit bedste, men med stor respekt
for de mennesker, der dagligt møder ind på arbejde, som nu er
arkitekterne og håndværkerne, så at sige!
På en gang er arbejdet alt, hvad jeg håbede på, forventede
og ønskede og samtidig, slet ikke! Men det er ikke mindre
end fantastisk at være med til at præge, sætte kursen og
medvirke til at kommunen bliver drevet frem og er i konstant
udvikling.
Det skader så slet ikke på oplevelsen, at vores parti har
en dygtig leder, har flertallet og dermed har vi alle, nye som
gamle medlemmer en rigtig god støtte i vores gruppe.
Jeg er medlem af Teknik og Miljø og Ejendomsudvalget,
to udvalg der til tider ”lapper” lidt ind over hinanden,
mange anser udvalgene for at være lidt tunge og politiske
skydeskiver. Men disse to udvalg bærer en stor del af
fundamentet for kommunens praktiske drift og har så mange
facetter at arbejde med, at det er spændende at læse den
kommende og rullende dagsorden. Som med alle andre
politiske områder, er der ligeledes utilfredshed, andres
holdninger, ønsker m.m. tage hensyn til . Det er tydeligt, at vi
i disse udvalg til tider må og skal træffe beslutninger, der ikke
falder i god jord hos alle, men det er jo en del af det at være
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politiker, ildsjæl, at arbejde for det man tror på og finde det
kompromis, der tjener alle parter bedst! Denne del af opgaven
havde jeg en klar forventning om!
Men heldigvis har vi et godt parti, med mange mennesker
med gode erfaringer og efter valget, inden arbejdet gik rigtig i
gang, modtog jeg en hel del god og konstruktiv rådgivning fra
partifæller, mere vidende end jeg. Mange gange blev det sagt,
at der ville komme en stor arbejdsbyrde, i form af læsning,
læsning og atter læsning, mange møder og måske endda nogle
politiske tvister. De havde alle ret og jeg takker for de mange
vise ord, der helt klart medvirkede til at forberede mig på det
arbejde som ventede. Men tvister - jeg vil nok hellere kalde
dem politiske forskelle og sige, måske lidt overraskende,
hersker der en god tone og respekt i de udvalg, som jeg er
medlem af. Skuet ændrer sig lidt i den store sal, men det er jo
politik!
Alt i alt er det at blive politiker alt, hvad man kan forvente
og slet ikke, som man ville tro! Men tak for tilliden, siger et
nyt, ydmygt og stolt medlem af byrådet!

3F Sydsjælland
Holsted Park 29, 4700 Næstved
sydsjaelland@3f.dk

Næ

Næstved Begravelsesforretning
Næstved
Begravelsesforretning
Ringstedgade
52, tlf. 55 72 31 12

Malermester

Vi træffes
døgnet
Ringstedgade 52, tlf.
55 72 Fuglebjerg,
31 12 rundt
Holmegaard,
- aftaler gerne i hjemmet
tlf. 55 54 51 12
tlf. 55 45 32 05
Holmegaard,
Fuglebjerg,
Næstved
tlf. 55 54 51 12
tlf. 55 45 32 05
En personlig
og mindeværdig afsked.
Begravelsesforretning
EnAftaler
personlig
og mindeværdig
afsked.
træffes
gerne i hjemmet.

P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12,
Næstved

Aftaler træffes
i hjemmet.
55gerne
72 31
12

Alt malerarbejde
udføres

Ringstedgade 52
4700 Næstved

55 72 99 86

Tina Christensen

www.begravelsedanmark.dk
www.begravelsedanmark.dk
En del af livet - www.begravelsedanmark.dk
Tidligere
Dansk
Ligbrænding
Tidligere
Dansk
Ligbrænding

Erik Christiansen
Erik
Christiansen

Erik C

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

E-mail:5355@al-bank.dk·www.al-bank.dk

Annonce
Annonce
i Kurer

Annoncér i Kurer
Små annoncer (1/8)
330 kr. pr. nummer

i Kurer

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

Svends Møbler

E

Næstved
Kanalvej
1, Næstved,
tlf. 55 72 20 75
Kurer
udkommer
6 gange
E-mail:
naestved@ide.dk
om året

Svends Møbler

Kanalvej 1, Næstved, tlf. 55 72 20 75
E-mail: naestved@ide.dk

AOF Næstved & Susålandet

Forbundet Træ-Industri-Byg
i Danmark

Gl. Holstedvej 22
4700
Næstved
Forbundet
Træ-Industri-Byg
Tlf.
88
18
68
90
i
Danmark
- din lokale AOF afdeling. Vi står parate til at tilrettelægge og
skræddersy kurser og uddannelsesforløb til alle. Fax. 88 18 68 98
Gl. Holstedvej
bedste22
fagforening
Bedre løn&og
job læringDanmarks
Vejledning, netværk, uddannelse
livslang

- den bedste bid af din tid

4700 Næstved
Næstved
Tlf. 88 18 68 90

AOF Næstved & Susålandet, Riddergade 16, 1. sal - 4700 Næstved
Telefon 2040 4210 – www.aof-naestved.dk – aof.naestved@gmail.com
Fax. 88

18 68 98
Danmarks bedste fagforening19

Svends Møbler

Bedre løn og job

Kanalvej 1, Næstved, tlf. 55 72 20 75
E-mail: naestved@ide.dk
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Lad være med at stjæle
Af Kim Lasse Petersen,
Næstformand,
Malernes Fagforening Sjælland,
Næstved

Frivilligt arbejde kan være en god ting. Men det kan desværre
også være det modsatte. Derfor vil jeg gerne opfordre
kommunen til at lave et sæt retningslinjer til brug for skoler
og institutioner, så de helt klart ved, hvad der er i orden, at vi
forældre hjælper til med, og hvad vi som forældre bør sige fra
overfor, fordi det arbejde, som vi bliver bedt om at udføre, bør
laves af de mange faglærte håndværkere, vi har her i kommunen.
Når man har børn i offentlige institutioner, modtager man
med jævne mellemrum en henvendelse, hvor man bliver bedt
om at deltage i en arbejdsweekend, en vedligeholdelsesdag
eller lignende. Og i invitationen står der ofte også, hvad
man forventer, vi skal medbringe – f.eks. pensler, hammer,
haveredskaber m.m.
I mit eget tilfælde, da jeg havde børn i børnehave, følte jeg,
at man forventede, at jeg kom med den store værktøjskasse
med malergrej, fordi jeg er udlært maler. Og som forældre er
det bestemt ikke nemt at sige nej. Vi ønsker jo alle de bedste
rammer for vores børn.
I det sidste års tid har jeg læst flere artikler i den lokale avis
om forældre, der f.eks. har sat klasselokaler i stand. De har brugt
deres dyrebare fritid på at skabe gode rammer i deres børns
hverdag, og nok er det flot gjort af forældrene, men er det også
i orden, at skoler og institutioner sætter deres lid til os forældre

for at spare penge på vedligeholdelseskontoen? Det mener jeg
bestemt ikke, det er.
Der er også de steder, hvor forældrene slet ikke bliver
spurgt, for her har man fundet en anden billig løsning: Her
får man ledige ud i praktik eller i løntilskudsordninger. Jeg
kender desværre eksempler på institutionerne, som har brugt
arbejdsløse som malere, og i denne forbindelse har jeg fået
mange sure opkald – både fra malermestre, som mister arbejde,
og fra malersvende, som er trætte af at gå hjemme på dagpenge
og gerne ville have udført de forskellige opgaver på normale
vilkår.
Der er meget frivilligt arbejde, som jeg finder er helt i orden.
F.eks. skal fodboldtrænere, spejderledere m.fl. have stor ros for
deres engagement i vores børns og unges fritid. Men at det nu
også skal være frivillig arbejdskraft, der maler, ordner gulve,
laver tømrerarbejde, gør hovedrent på skoler, i børnehaver og i
vuggestuer er en tendens, som vi må væk fra efter min mening.
Der er mange ledige håndværkere i Næstved Kommune.
Tag deres situation alvorligt og giv dem en chance for at vende
tilbage til arbejdsmarkedet og lad dem bruge deres uddannelse
på et fornuftigt stykke arbejde, der styrker vedligeholdelsen af
de kommunale bygninger og gavner hverdagen for de børn og
medarbejdere, der tilbringer mange timer her hver dag.

Socialdemokratiet i Næstved Kredsen afholder kredsgeneralforsamling
onsdag den 14. maj 2014 kl 19.00 I Næstved Hallernes Cafeteria
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Alle medlemmer af socialdemokratiet i Næstved kredsen er velkomne og har stemmeret i hht vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes efter vedtagelse i en foreningsbestyrelse
til kredsformand Ida Marker senest den 30. april 2014
Forslag til folketingskandidat (kredsbestyrelsen indstiller Magnus Heunicke) skal fremsendes
til kredsformand Ida Marker senest den 6. maj 2014
Endelig dagsorden og indkomne forslag kan fås ved henvendelse til
din lokale foreningsformand efter den 6. maj 2014
Der vil være indskrivning til generalforsamlingen fra kl 17.30.
Der vil blive serveret et måltid mad kl 18.00.
Tilmelding til spisning til formanden senest mandag den 9. maj - gerne på mail.
Øl og vand kan købes.
På kredsbestyrelsens vegne
Ida Marker, kredsformand, tlf 26 13 36 20
Mail idamarker@gmail.com
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Holsted Park
Park 29
29
Holsted

Næstved Begravelsesforretning
Ringstedgade 52, tlf. 55 72 31 12

Metal SydØst
Holmegaard,

Fuglebjerg,

tlf. 55- 54
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12
HK Næstved
Næstved
Slagelse
Åderupvej
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- Slagelse
En personlig
og mindeværdig afsked.
Næstved
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Tlf. 55 72 12 16
4700
Næstved
0702tot@danskmetal.dk
Park 29
4700 Næstved Holsted
www.facebook.com/MetalSydøst
Næstved
afdeling
Tlf. 33
33 64
64 37
37 20
20Næstved
Fax 33
33 afdeling
64 37
37 77
77
Tlf.
·· Fax
64
Erik Christiansen

www.begravelsedanmark.dk
Tidligere Dansk Ligbrænding

GLUMSØ BOGTRYKKERI
BOGTRYKKERI A/S
A/S
GLUMSØ
Din Tryksagspartner
Din Tryksagspartner

Alt i grafisk kommunikation – også specialopgaver
Alt i grafisk kommunikation – også specialopgaver
Magasiner – Kataloger – Plakater
Magasiner – Kataloger – Plakater
Årsberetninger – Fagblade
Årsberetninger – Fagblade

HK Næstved
- Slagelse
Sydsjælland
Socialdemokraterne
Ndr. Farimagsvej
16
FOA´s a-kasse
Socialdemokraterne
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Bataljonsvej 3, 4700 Næstved
4700 Næstved
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Tlf.2800
55 75
75
11
36afd. 4697
Telefon 4697
· Fax11
faglig
2801
4697
e-mail:
afdeling
Tlf.
55
36
Tlf. 33
64· Fax
37a-kassen
20Næstved
· Fax
332799
64 –37
77 sydsj@foa.dk
Vinhusgade9,Næstved,tlf.38483055
www.soc-naestved.dk
www.soc-naestved.dk

Partikontoret er bemandet hver onsdag fra kl. 16-17
Partikontoret er bemandet hver onsdag fra kl. 16-17

E-mail:5355@al-bank.dk·www.al-bank.dk
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GLUMSØ BOGTRYKKERI A/S

Annonce
i Kurer

Din Tryksagspartner

Socialdemokraterne

Alt i grafisk kommunikation – også specialopgaver
Magasiner – Kataloger – Plakater
Årsberetninger – Fagblade

Næstved
Banegårdspladsen
2, 4700 Næstved

Tlf. 55 75 11 36

Sektion Næstved og Omegn

Svends Møbler
Malernes Fagforening
Fagforening
www.soc-naestved.dk
Malernes
Kanalvej 1, Næstved, tlf. 55 72
20 75
Banegårdspladsen
2, 4700 Næstved
Hvedevænget
19, 4700
Næstved
| TNæstved
E-mail: naestved@ide.dk 55 72 11 79, faxØ55
s t e72
rg a 81
dHvedevænget
e 111
7 b | 4 1 7 1 G 19,
lumsø
lf. 57 64 60
4700
Partikontoret er bemandet hver onsdag Tlf.
fra kl. 16-17
Tlf.
82
| g72
w w w. g b t r y k . d
k 55
b t r y72
k@g
btryk.dk
Tlf. 55 72 72 82
Mail: wip@maler.dk
Mail: wip@maler.dk
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Kontakt
Formand, Suså Kaj Olsen
Ringstedvej 22, 4171 Glumsø
Tlf. 57 64 63 92
Mobil 41 43 63 92
kjmo09@privat.dk

Formand Næstved Nordvest
Jan E. Grabas
Østre Ringvej 40, 2. th.
4700 Næstved
tlf. 29 44 92 99
mail: jangrabas@stofanet.dk

Formand for
socialdemokraterne i Næstved
Ida Marker, Kalbyrisvej 99,
4700 Næstved, tlf 26 13 36 20
idamarker@gmail.com
Kasserer Hanne Simonsen,
Kilde Alle 15, Fensmark,
4684 Holmegård.
Tlf 51 51 79 74.
hansifor@stofanet.dk

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

Formand, Næstved Syd
Per Andersen
Bogensevej 37, lejl. 189
4700 Næstved
Tlf. 55 73 71 19
pan@nk-forsyning.dk

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

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, Næstved Midt
Gert Segato
Figenvej 137, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 40 06
gs8@mail1.stofanet.dk

Folketingsmedlem
Magnus Heunicke
Rolighedsvej 95, 4700 Næstved
Tlf. Christiansborg 33 37 40 51
smahe@ft.dk
Sms telf; 61 62 42 22
Socialdemokratiets sekretariat,
Riddergade 16 1., 4700 Næstved
Tlf: 29 66 31 41

DUI LEG og VIRKE
Næstved afdeling
Formand Lisbeth H. Hansen
Engvej 73, 4160 Herlufmagle
Tlf. 26 23 16 78
lisbethhougaard@jubii.dk
Fællesledelsen
DUI LEG og VIRKE
formand Jes Hansen
kontaktperson Birte Petersen
Runestenen 57
4700 Næstved
Tlf. 55 72 24 94 - 25 48 24 94
birtepetersen57@hotmail.com
Emil Blicher
Petersmindevej 94,
4684 Holmegaard
23 28 35 36
emilblicher@gmail.com

VVS I KØL I ENERGI

HYLLESTED
HYLLESTED ApS
HEDE TOFTEN 15
4700 NÆST VED
TLF.: 5370 6080
INFO@HYLLESTED.AS
W W W.HYLLESTED.AS
C VR.: 34075735
BANK : AL-BANK
REG. 5355-0328560

Aktivitetskalender
Dato

Lørdagsmøder

5.april

Metal

Kredsen

23.april 				
1. maj		
			

Kl. 7.00-14.00
Grønnegade kaserne

14. maj		
			

Generalforsamling kl. 19.00
Næstved Hallens cafeteria

Cafe Thorvald

Martin Valsted og Ulla.

