
�

Socialdemokraterne i Næstved  ·  April 2016 ·  Nr. 2  ·  Årgang 50

KURER



� �

 

Flemming Bjerregaard
Ansv. redaktør

Leder

www.socialdemokraterne.dk/naestvedkredsen
KURER udgives af Socialdemokraterne i Næstvedkredsen

Redaktion:
Flemming Bjerregaard, tlf. ��7� 0608
flemming.bjerregaard@outlook.dk
Ansvarshavende redaktør

Benny Larsen, tlf. 557� �88�
solben@tdcadsl.dk, foto, IT-koordinator

Jan Pedersen, tlf. �0�� ���8
48pedersen@mail.dk, distribution

Per Andersen, tlf. 557� 7��9
pan@nk-forsyning.dk, redaktionsmedlem

Søren Andersen, tlf. ���5 0��4 
andersen_soeren@hotmail.com, redaktionsmedlem

Walther Bech Espersen, tlf. �944 86��
walther@bechespersen.dk, redaktionsmedlem

Nicolai Elmkvist Kaarup Johansen, tlf. 5�64 5��� 
nicolaielmkvistjohansen@hotmail.com,  
redaktionsmedlem

Joachim Slot Petersen, tlf. �896 ��5�,  
redaktionsmedlem

Michael Rex, tlf. ���0 06�� 
mre@nk-forsyning.dk, redaktionsmedlem

Palle Lorentzen, tlf. �97� 4649 
kalbyrisvej99@gmail.com, layout

Forsidefoto: Benny Larsen.

Dette nummer udkommer �. april. Forventet 
distributionstid ca. 8 dage fra udgivelsesdatoen.
KURER ses også på vores hjemmeside. Deadline for 
næste nummer er �0. maj og bladet udkommer den  
�. juni. Alle indlæg er velkomne. Indlæg sendes til 
flemming.bjerregaard@outlook.dk. 
Udebliver bladet bedes du henvende dig til Jan Pedersen.

Tryk: Glumsø Bogtrykkeri a/s.

DSU 
Nicolai Elmkvist Kaarup Johansen .  4 

Når tilliden svigtes, må direktøren ud! 
Susanne Lundvald  . . . . . . . . . . . . . .  5

Månedens socialdemokrat 
Michael Rex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Da verdens konflikter ramte Næstved
John Lauritzen  . . . . . . . . . . . . . . . . .   8

50 år med Kurer
Arne Jacobsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ambulanceberedskabet i Næstved 
og Region Sjælland
Walther Espersen  . . . . . . . . . . . . . . 12

Kredsgeneralforsamling  . . . . . . . . . 14

Danmark trækkes skævt 
Magnus Heunicke  . . . . . . . . . . . . . . 15

Danmarks største politiske samtale 
Kaj Olsen og Søren Andersen  . . . . 16

1. maj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Partiforeningernes 
generalforsamlinger  . . . . . . . . . . . . 18

Der har her først på året været nogen nervøsitet bland vores øverste 
ledelse i Næstved Kredsen – kunne vi kunne holde medlemstallet 
oven på den turbulens som flygtningestrømmen har givet. Lykkelig-
vis har det vist sig, at de få udmeldelser vi oplevede gik op med nytil-
gang. Jeg tror at det kan sammenfattes til at samtale fremmer forstå-
else og hindrer medlemsflugt – ja, skaber endog medlemsfremgang. 
Lørdagsmøderne er et fint eksempel derpå, ligesom andre aktiviteter 
medvirker.

Hvad er det for et had der gør at Europas storbyer terrorbombes i 
denne tid? 

Er det vores held at vi er ”udkants Europa” alias ”udkants Danmark” 
og for nogle af os ”udkants Næstved”.

Vi skal ikke blot slappe af, men opfordre til, at vores myndigheder 
og Folketinget sammen gør noget aktivt for at kunne afdække og 
gøre noget ved ondets rod – DF’s løsning med at lukke grænserne og 
udvise alle med en anden etnisk baggrund, lyder tvivlsomt virknings-
fuldt. Europas ledere taler om, at nu må vi bombe IS mere intens, og 
dermed vinde – tror vi på den løsning? Lad os også høre din mening 
– hører du til dem, der gerne vil i åben dialog med andre socialde-
mokrater, så kom til politisk møde, hvor vi frit vælger emner – gerne 
lands- og udenrigspolitiske emner, der optager dig.

Onsdag den 17. maj kl. 19.00 i vores mødesal, Riddergade 16 1. sal

Formandens klumme

Kredsbestyrelsens arbejde er præget af et meget højt 
aktivitetsniveau, som er muligt gennem det forpligtende 
og ansvarlige samarbejde vores seks partiforeninger ud-
viser, hvor alle yder en stor indsats. Vi har udover vores 
faste aktiviteter, udgivelse af medlemsbladet KURER, 
kredsbestyrelsesmøder, gruppemøder med byrådsgrup-
pen, byrådsmøder, regionsbestyrelsesmøder, kongres, 
grundlovsmøde, uddeling af julehonninghjerter og ikke 
mindst de politiske månedlige lørdagsmøder, hvor antal-
let af deltagere er  jævnt stigende, fået flere fælles akti-
viteter fordi  partiforeningerne går sammen om at orga-
nisere aktiviteter for medlemmerne. Eksempelvis besøg 
hos Magnus Heunicke på Christiansborg, sommerfester, 
politiske medlemsmøder, lokale debatmøder, besøg på 
virksomheder m.v., hvilket medvirker til endnu større 
udbud af aktiviteter for alle os medlemmer.

Folketingsvalget i juni, var lidt anderledes end vanligt, 
idet vores folketingskandidat Magnus ligeledes fik til 
opgave at føre valgkamp i resten af landet. Det var 
imidlertid ikke noget som lagde en dæmper på aktivite-
ten i Næstved, som blandt andet inkluderede valgfest i 
Herlufsholmhallen, valgbutik og hustandsomdeling af 
valgavis. Valget var det bedste for Socialdemokratiet i 
�5 år og i �0�5 fik vi �.000 nye medlemmer. Men ”en lille 
ny regering…”

Ved Folkeafstemningen �. december om EU-forbeholde-
ne og patent gav mange udtryk for at det er ”svært til-
gængelig stof”. Det forhindrer ikke at vi stadig kan finde 
aktive til at uddele foldere, hænge plakater op, deltage i 
debatmøder og være valgtilforordnede, tak til Jer!

Vores aktuelle projekt er ”Danmarks største politiske 
samtale”. Der er allerede afholdt en del medlemsmøder 
hvor medlemmerne bliver bedt om at komme med deres 
bud på hvad vores partis ny principprogram skal inde-

Organisatorisk beretning

holde. Der vil i den kommende tid være flere medlems-
møder og arbejdet forventes afsluttet i �0�7.

Husk at Kredsorganisationes øverste myndighed er 
generalforsamlingen, så mød op og få indflydelse på det 
fremtidige arbejde.

”Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den 
røde tråd i Socialdemokraternes kamp for et bedre og 
mere retfærdigt samfund. Og kampen er nødvendig ind-
til den dag hvor alle mennesker har lige muligheder, den 
samme frihed og tør tro på fremtiden”

Ved du hvem der har sagt dette? Du kan få svaret på 
generalforsamlingen 27. april.

Susanne Ea Svendsen 
kredsformand
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New public maNagemeNt kom til verden for at 
skabe en større gennemsigtighed og effektivitet i den 
offentlige sektor. Det skete også til at starte med – Men 
de sidste par år er styringen gået over gevind, og intet 
tyder på at regeltyranniet vil stoppe. 

Muligheden for borgerinddragelse er blevet skiftet ud 
med tilfredshedsundersøgelser, standarder, nye syste-
mer og procedurer. Det betyder at medarbejderen ikke 
får feedbacken fra de borgere, som måske ikke har en 
computer til at svare på undersøgelsen. Det skaber dår-

ligere muligheder for at medarbejderne kan udvikle sig 
og evaluere på deres indsats. Det skaber dermed dårli-
gere service og dårligere trivsel. 

Derfor mener jeg og vi i DSU, at vi skal erklære new 
public management systemet for fallit – for det er det!

Vores opgave som socialdemokrater, skal være at skabe 
en offentlig sektor, hvor at de ansatte er med til at løfte 
det enkelte menneske op i fællesskabet. En stærk of-
fentlig sektor bliver ikke skabt af øget regeltyrani og 
flere indviklede systemer – men derimod igennem tillid 
til hver enkel medarbejder, samt skabe indflydelse på 
arbejdet via medarbejderen og borgeren. 

Ved at skabe tillid til medarbejderen, vil vi gennem tid 
opnå en bedre offentlig sektor, hvor at trivslen hos med-
arbejder og borgere vil stige – og servicen vil følge den 
samme vej som trivslen – nemlig opad og fremad! 

Derfor mener jeg at vi i Næstved kommune skal gå for-
rest i afviklingen af new public management regimet 
– Vi skal give mere tillid og indflydelse til den enkelte 
medarbejder, så de kan bruge deres uddannelse og eks-
pertise i tilrettelæggelsen af arbejdsgange og hvordan 
vores kerneopgaver bliver udført i kommunen! 

Af Nicolai Elmkvist Kaarup Johansen                      
Formand, DSU Næstved 

3F Sydsjælland
Holsted Park 29, 4700 Næstved
Tlf. 7030 0886
sydsjaelland@3f.dk
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Malermester

P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12,
Næstved

Alt malerarbejde
udføres

55 72 99 86

Region Sjælland er en meget stor virksomhed og budget-
tet er på rigtig, rigtig mange penge – i alt �7 milliarder 
kroner, hvis vi tager det hele med. Derfor er det meget, 
meget vigtigt, at der er styr på, hvordan de mange penge 
bliver brugt. 

Fordelingen af pengene bliver besluttet, når der for-
handles budgetter, her er politikerne med til at sætte 
en retning og prioritere besparelser. Når budgetterne er 
godkendt overlader vi driften til administrationen, som 
skal sørge for at alt går lovligt og rigtigt til. Politikerne 
følger blot med på de overordnede linjer, via kvartalsop-
gørelser i Regionens Forretningsudvalg. 

I juni måned 2015 startede Atea-sagen
Regionens IT-chef Per Buchwaldt havde, i samråd med 
den administrerende direktør Jens Andersen, politi-
anmeldt et forhold mellem ansatte i IT-afdelingen og 
leverandøren Atea. Der blev foretaget en del anholdelser 
både i Region Sjælland og hos Atea. I forbindelse med at 
vi blev klar over at der var foregået indkøb, som ikke var 
helt efter forskrifterne, besluttede vi at få Rambøll til 
at undersøge sagen internt i Region Sjælland, parallelt 
med politisagen.

7. oktober forelå Rambølls rapport. Her kunne vi læse at 
der havde foregået en del indkøb af it-udstyr, hvor der 
ikke havde været udbud og hvor ordren pr. automatik 
var havnet hos Atea, som til gengæld havde afholdt en 
del udgifter til rejser, kurser etc. Der blev i rapporten 
antydet at Region Sjælland måske havde betalt for me-
get for varerne og at der ikke havde været kontrol og 
registrering af de varer der blev leveret. 

Regionsrådet var rystet, vi troede at vi havde styr på 
økonomien og det havde vi så ikke. Vi var vist alle lidt 
skuffede over, at vores revisionsfirma ikke havde for-
mået at afsløre disse uoverensstemmelser. Vi kikkede 
på kasse- og regnskabsregulativet og de retningslinjer 
vi havde og kunne ikke forstå, at der ikke var kom-
met nogen signaler om at der var noget galt. Derfor 
besluttede vi at hyre et andet revisionsfirma, PwC til 
at undersøge hvorfor det kunne gå så galt. Var vores 

Regionen

Af Susanne Lundvald
Regionsrådsmedlem

Når tilliden svigtes  
                    må direktøren ud!

regulativer og retningslinjer ikke gode nok, eller hvor 
var det gået galt. 

7. marts får vi en redegørelse fra PwC, der viste at 
der var en kultur som tillod, at afdelinger handlede i 
uoverensstemmelse med retningslinjerne og reglerne.  
IT-afdelingen havde således, hvert år siden �009, lagt 
en ordre til Atea i december måned, for at opbruge årets 
bevilling. Vi kunne se at der var indkøbt for �50 mio. kr., 
uden der var angivet hvad der skulle købes og hvornår. 
Dette er ulovligt. Samtidig kunne vi konkludere, at dette 
ikke kunne gøres uden at regionens ledelse kendte til 
proceduren. 

Derfor havde vi kun en mulighed, og det var at afske-
dige den administrerende direktør Jens Andersen. 

Den konstituerede ledelse har efterfølgende valgt at af-
skedige økonomidirektøren, som jo af gode grunde også 
måtte have været inde i disse transaktioner. 

Nu håber vi, at vi med et par nye direktører kan få 
rettet op på forholdene og på sigt få genskabt tilliden. 
Indtil da vil vi sikkert bede om at få ansat nogle interne 
kontrollører, vi vil stramme op omkring retningslinjerne 
og alle vil have endnu mere fokus på, at disse følges.   

Holsted Park 29

HK Næstved - Slagelse
Ndr. Farimagsvej 16
4700 Næstved
Tlf. 33 64 37 20 · Fax 33 64 37 77

Socialdemokraterne
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved

Tlf. 55 75 11 36
www.soc-naestved.dk

Partikontoret er bemandet hver onsdag fra kl. 16-17

Malernes Fagforening
Hvedevænget 19, 4700 Næstved

Tlf. 55 72 72 82
Mail: wip@maler.dk

Østergade 17b | 4171 Glumsø | Tl f . 57 64 60 85
www.gbtryk.dk | gbtryk@gbtryk.dk

GLUMSØ BOGTRYKKERI A/S

Din Tryksagspartner
Alt i grafi sk kommunikation – også specialopgaver

Magasiner – Kataloger – Plakater
Årsberetninger – Fagblade

Næstved afdeling
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Månedens socialdemokrat

Af Michael Rex
Medlem af Kurers redaktion

Man skal have en 
solid baggrund hvis man vil 
arbejde med andre

Hans arbejdsliv spænder vidt. Han har været alt lige 
fra maskinarbejder og pædagog til at gå med aviser for 
bladkompagniet – og alt muligt derimellem. Med hans 
egne ord er han opvokset i et højkonservativt hjem i 
Gentofte, og nu er han på vej til at blive 85 år.

Navnet er Ulf Güldner. Hvis det stod til hans forældre 
skulle han have været topdirektør i et stort firma, men 
sådan kom det ikke til at gå. Han blev først maskinar-
bejder med henblik på, senere at skulle blive ingeniør.

- Jeg fik job på Dansk Industrisyndikat, hvor vi lavede 
benzinstandere, og senere arbejdede jeg som vægtsmed 
på Gammel Strand i København. Men jeg stoppede p.g.a. 
værkføreren – han behandlede ganske enkelt ikke sin 
folk ordentligt. Så tog jeg uddannelsen som pædagog, 
for det at være ingeniør, det var ikke lige mig, siger Ulf 
Güldner, og fortsætter:

- Jeg havde at gøre med unge inden for åndssvagefor-
sorgen, der ikke kunne skrive eller regne, og de tog selv 

Denne måneds socialdemokrat er Ulf Güldner

hver dag til og fra institutionen på H.C. Ørstedsvej i 
København.

Jeg har egentlig altid været ærkekøbenhavner, men 
efter at jeg var soldat i Jylland fandt jeg ligesom ud af, 
at der var andre skorstene end de københavnske, der 
brændte, så efter at jeg var blevet fritidspædagog, fik 
jeg i �964 job i Næstved Kommune. Det var på Sterkels-
vej �8, hvor kommunen et par år forinden havde købt 
en ejendom. Men forinden havde jeg også været ansat 
i Bladkompagniet, solgt lodder på Travbanen og været 
vægter i København.

Jeg havde således prøvet mange ting inden jeg blev 
fritidspædagog. Det kom mig til nytte, for jeg er af den 
opfattelse, at hvis man skal arbejde med andre, så skal 
men have en solid baggrund. Det med at gå direkte ud 
fra skolen og ind på seminariet giver jeg ikke meget for 
– man savner ligesom noget ballast i livet.

1. års prøvetid
- Jeg startede i Næstved med et års prøvetid, og det var 
på grund af min udtalelse fra seminariet. Baggrunden 
var, at jeg var talsmand for eleverne, og på et tidspunkt 
blev jeg kaldt ind på rektors kontor, hvor han ville have 
noget at vide om de andre elever. Det nægtede jeg gan-
ske enkelt. Det betød at rektor i udtalelsen skrev, at jeg 
kun ville gøde det jeg selv synes.

I �966 kom jeg til fritidshjemmet ”Rampen” i en le-
derstilling, og her rendte jeg ind i J.O. Hass, der var 
formand for udvalget i byrådet. Jeg havde jo indimel-
lem brug for nogle oplysninger af særlig karakter, og så 
klagede jeg min nød til Hass. Svaret var, at hvis jeg ville 
have oplysningerne, så kunne jeg jo bare melde mig ind i 
Socialdemokratiet – og sådan blev det.

Ulf Güldners kone, Anni (der senere blev medlem af by-
rådet mødte han i �974).

- Vi arbejdede på samme institution, og det var måske 
ikke det smarteste, så jeg blev kaldt ind på kontoret og 
blev forelagt problemet, hvortil jeg svarede, at Anni var 
ved at finde sig et nyt job. Det nåede hun dog ikke – kort 
tid efter blev hun fyret. Jeg blev så vred derover, at jeg 
sagde mit job op, og fik mit gamle arbejde tilbage, fortæl-
ler Ulf Güldner. Senere blev det også til en stilling som 
leder på Sct. Jørgens Park Fritidshjem.

Stillede op til byrådet
Ulf Güldner har en gang stillet op til byrådet.

- Jeg blev ringet op, engang i �980’erne og spurgt om 
ikke jeg ville stille op, for listen skulle jo fyldes ud. Jeg 
sagde ja, men blev ikke valgt. Det var måske meget 
godt, for jeg ville hellere skrive end at stå og holde taler 
i større forsamlinger – det har jeg aldrig været så god 
til. Så da min kone senere stillede op, så hjalp jeg hende 
med alt ”reklamearbejdet”  – hun blev valgt og sad otte 
år i byrådet.

Kurer
Ulf Güldner fik i �00� ansvaret for distributionen af 
Kurer efter at den tidligere ansvarlige var flyttet til 
Odense.

- Formatet på bladet var et andet dengang, og vi havde 
heller ikke farver, men det foregik på den måde, at 
bladet blev leveret direkte fra trykkeriet til mig, og så 
bundtede jeg det i portioner til hver partiforening, som 
derefter hentede det, fortæller Ulf Güldner, der efter �4 
år med dette arbejde trak sig tilbage for et par måneder 
siden. Med i redaktionen for Kurer var også dengang 
Kate Sørensen, der var primus motor bag lørdagsmø-
derne og vores nuværende kredsformand Susanne 
Svendsen. 

- Kurer havde også dengang en venneforening, der sørge-
de for det praktiske ved lørdagsmøderne, og som tog ud og 
lavede mad til medlemmerne ved generalforsamlingerne. 
På den måde kunne vi samle penge ind til Kurer.

Trods det politiske blev Ulf Güldner ikke færdig med at 
arbejde for de handicappede:

- Jeg var bl.a. med i LED. Vi lavede en udstilling, som 
vi tog rundt i hele det gamle Storstrøms Amt med, og 
det brugte vi meget tid på, og i �978 oprettede vi en af-
tenklub for handicappede, og fik lokaler i den tidligere 
vagtbygning på Grønnegades Kaserne, men det ebbede 
desværre ud, da der var mange andre arrangementer, 
for de handicappede. Men jeg har nu på fornemmelsen, 
at kommunen også gjorde sit dertil, for man begyndte 
lige pludselig at lave arrangementer på de tidspunkter, 
hvor vi havde vores.

Ulf Güldner

Ulf Güldner er fast deltager på lørdagsmøderne. Han 
synes det er en godt, at der ingen fast dagsorden er, og 
at alle kan komme til orde med stort og småt.

- Og så har vi jo en god borgmester, der sætter sig ind i 
tingene, og som er god til at fortælle om, hvad der sker i 
byrådet og hvad der skal ske, siger Ulf Güldner.

- den klarer vi! 

Ring BileR ApS
v/ Henrik Ring

Grimstrupvej 167B, 4700 Næstved
Tlf. 5572 2035
Mobil 2942 5235
salg@ring-biler.dk . www.ring-biler.dk

Madtemplet
Skovens Restaurant
v/ Lars Petersen
Herlufsholm Allé 233 . 4700 Næstved . Tlf. 5570 0811
madtemplet@ofir.dk . madtemplet.com

Din fest ude eller hjemme

mad for alle -
priser for alle
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Da verdens konflikter 
                 ramte Næstved

Byrådet

Af John Lauritzen
Medlem af Næstved Byråd

I eftersommeren �0�5 fik konsekvenserne af konflik-
terne ude i verden også konsekvenser for Næstved i 
form af en øget flygtningestrøm. Vi har i mange år skul-
let integrere flygtninge. KL og regeringen har hvert år 
lavet en aftale om fordeling af flygtninge i kommunerne. 
Næstved skulle efter aftalen i �0�4 modtage 77 i �0�5.

Næsten en 3-dobling
Henover foråret og sommeren så vi billeder af tusindvis 
af flygtninge på vej over Middelhavet og over grænsen 
til Tyrkiet. En del søgte også mod Danmark. Så i efter-
året �0�5 fik vi nye udmeldinger: ��5 hed tallet nu for 
�0�5. Pr. ��.��. �0�5 havde vi modtaget �05.

Udfordringerne er mange
Den første store udfordring er boligplacering. I Næstved 
har vi hverken privat eller kommunalt mange tomme 
boliger – og da slet ikke til en pris, som en flygtning 
kan betale. Regeringen har ved skrivebordene regnet 
sig frem til �.�00 kr til husleje pr. person. Det er måske 
også ok, hvis der er tale om familier, men langt den stør-
ste del af vore flygtninge er enlige, og hvor finder man 
lige en bolig til så mange til �.�00 kr om måneden?

Boliger på kort og på langt sigt
Vi har for at lette presset på de midlertidige boliger købt 
og opsat 74 pavillonboliger på Skyttemarksvej. Senere 
har et flertal i udvalget (uden om mig) sagt ja til, at der 
godt kan bo � af samme køn uden nogen form for relati-
on til hinanden på ét værelse, blot værelset er på mindst 
�6 m�. Også på Hjarnøvej har vi fundet en ejendom, hvor 
der er plads til �6. Men det har ikke været nemt. I Ham-
mer, Brøderup og Gelsted er der fundet et mindre antal 
boliger.

Vi vil gerne sprede flygtningene i kommunen for at 
undgå ghettodannelse, men her løber vi ind i et nyt 
problem: Transport. Kommunen har sammen med 
Movia været ude i nogle besparelser de senere år, så 
busdækningen er ikke alle steder optimal set i forhold 
til, at flygtningene skal gå på sprogskole og også skal i 
praktik; ja, allerhelst i arbejde, ”så de bliver selvforsør-
gende”.

Nye naboer skaber angst – ja, måske også modstand
Vi er i Beskæftigelsesudvalget/BEU godt klar over, at 
ikke alle ser med velvillige øjne på de nye medborgere: 
”De vil sikkert ikke arbejde, men leve af offentlig hjælp” 
er en holdning, vi møder. Hvis de så kommer i arbejde er 
det også galt: ”De tager arbejdet fra danske arbejdsløse!” 
Så i BEU lægger vi nøje planer for indflytning, når det 
drejer sig om et større antal på et sted. Vi holder � eller 
måske � møder med naboerne: et før indflytning, som 
det skete på Skyttemarksvej, hvor dialogen også resulte-
rede i, at borgerne fik indflydelse på den endelige place-
ring. Og et møde efter indflytning i form af et åbenthus-
arrangement, hvor naboerne og andre interesserede får 
mulighed for at hilse på deres nye naboer og skabe de 
første vigtige kontakter.

Hvor kommer de fra?
I �0�5 kom 5� pct. fra Syrien, mens �6 pct. kom fra 
Eritrea. I hele �0�5 var der en overvægt af enlige, men 
på det sidste har vi set et skifte mod flere familier, hvil-
ket vi også har bedt Udlændingestyrelsen om. Vi tror, 
det er nemmere at integrere en familie, for det er nem-
mere – ikke let, at finde en bolig. Og familier kan fra dag 
� koncentrere sig om at blive integreret, mens enlige 
hele tiden helt naturligt bekymrer sig om den øvrige 
familie. Pr. �. februar var �98 voksne placeret i midler-
tidige boliger – og staten har ikke noget bud på, hvad 
”midlertidig” dækker over!

Hvad koster det?
Pr. ��. december var der netto brugt ��,4 mio kr. Bud-
gettet var på ��,5 mio kr., så der var altså et merforbrug 
på små �0 mio kr. – som er en del af de berømmelige 57 
mio kr. i merforbrug på BEUs område. Men de små �0 
mio kr. skal ses på baggrund af, at da budgettet blev lagt 
for �0�5 i oktober �0�4 var udmeldingen fra staten 77 
flygtninge, som jo altså blev til �05. 

Kommunen kan ikke løfte opgaven alene – heldigvis 
står andre klar
Vi kan heldigvis konstatere, at mange frivillige har vist 
stor interesse for at løse opgaven med at integrere nye 
medborgere.

Der er samlet tøj ind i stakkevis; familier har åbnet de-
res hjem, så der på den måde er skabt nye ”venskabsfa-
milier” på trods af forskelle i sprog og kultur. Foreninger 
som ”Venligboerne” og ”Næst Ved Afrika” har stillet sig 
til rådighed med råd, vejledning og dagligdags tolkning 
med fast ”kontortid” i et mødelokale på Skyttemarks-
vej. Der kunne nævnes mange flere, som også fortjener 
stor tak for en flot indsats. For de frivillige løfter på 
forskellig vis opgaver, som en kommune har svært ved 
at hjælpe med nemlig det, vi kunne kalde ”hverdags-in-
tegration”.

Fremtidens udfordringer: sprog, uddannelse og arbejde
Flygtninge skal, for at modtage økonomisk støtte, del-
tage i �5 timers sprogundervisning om ugen. Det sker 
på Næstved Sprog- og Integrationscenter, hvor sprog-
undervisningen skal forstås bredt, idet der også er tale 
om indføring i dansk kultur og samfundsliv, vort demo-
kratiske system samt sprogundervisning, der relaterer 
sig til arbejdsmarkedet. Så snart flygtninge kommer til 
Næstved, bliver de screenet for at finde ud af skolebag-
grund. Hvis de på det nærmeste er analfabeter kommer 
de på ”dansk �”, har de grundskolebaggrund kommer 
de på ”dansk �”, har de en længerevarende uddannelse, 
hvor de også har haft fremmedsprog kommer de på 
”dansk �”. Men de bliver også fra begyndelsen tilknyt-
tet Jobcentrets medarbejdere, der forsøger at finde ud af 
deres joberfaringer, faglige uddannelser m.m. for at se, 
om der er kompetencer, der kan bygges videre på. Og det 
skal også bruges som baggrund for at løse en anden stor 
udfordring: at finde en passende praktikplads. Det er en 
stor opgave for vore medarbejdere at finde en passende 
praktikplads, når det er en udfordring bare at finde en 
praktikplads!

Udfordring for 2016: 302 lyder tallet for i år!
Det antal vil sætte os under yderligere pres, men vi har 
fået stillet ”hjælp” i udsigt fra regeringen: ”I må godt 
låne nogle penge til at skaffe boliger for!”

Regeringens logik for denne ”hjælp” er: Godt nok får I 
en udgift til renter og afdrag, men I får jo også pengene 
hjem via huslejen. Jo, men til en husleje på de førom-
talte �.�00 kr, får vi ikke mange penge hjem igen. I BEU 
har vi sat en pulje af til at ombygge forskellige bygnin-
ger i kommunen, nogle er egne bygninger, andre er le-
jede, for at skaffe permanente boliger.

Kan og vil boligselskaberne ikke hjælpe? 
De fleste boligselskaber er grundlæggende positive 
m.h.t. at samarbejde med kommunen om at finde egnede 
(læs: billige) boliger. Men! De har stort set alle lange 
ventelister, hvor nogle har ventet i årevis. Her må vi 
som politikere tage ansvaret på os!

Vi må skelne mellem at være boligsøgende (de fleste 
på ventelisterne) og så være akut-boligsøgende, hvilket 
flygtningene er, da de intet har at bo i.

Her ligger en udfordring for os som politikere at for-
klare vores standpunkt højt og tydeligt for vore danske 
medborgere. Vi har på den baggrund besluttet at forhøje 
kommunens anvisningsret, hvor det er muligt, til �5 
pct., hvilket den også var frem til �0�0. 

Er der politisk enighed om løsningerne?
Nej, det kan man just ikke sige, at vi 7 medlemmer af 
BEU er. Ghitta fra DF afviser stort set alt ud fra devi-
sen: Flygtningene er budt velkommen af regeringen og 
Folketingets flertal, så de må også tage sig af dem og 
ikke mindst betale.

Søren fra V trækker som ofte før tingene i langdrag 
under dække af at ville have flere oplysninger. Jeg ved 
ikke, hvor jeg får den tanke fra, men det kan smage lidt 
af, at det gør ikke så meget, hvis vi socialdemokrater 
ikke får held med så meget! Anette fra K, som er ud-
valgsformand, slår næsten knuder på sig selv for at nå 
en form for konsensus i udvalget i et håbløst forsøg på at 
samle alle om fælles løsninger. Så er vi et udvalgsflertal 
på 4 fra S, og vi forsøger efter bedste evne at finde vores 
ben i en kompleks opgave,

Vi har dog besluttet, at vi vil forsøge at komme i dialog 
med formanden inden møderne, så vi kan få nogle bedre 
beslutninger og undgå marathonmøder, hvilket har væ-
ret mere reglen end undtagelsen på det sidste.

Samspillet med nøglemedarbejdere er vigtigt
Rebecca Helqvist er leder af integrationen i Næstved. 
Hun arbejder kompetent og lytter til vores forslag og 
bekymringer, men hun har ikke nogen let opgave at løse. 
Vi forsøger også at lære af andre.

Her i marts blev der afholdt en stor konference i Rostock 
af Union of Baltic Cities/UBC, som er en EU-støttet 
organisation, som Næstved og 9� andre kommuner i 
Norge, Sverige, Finland, Rusland, Estland, Letland, Li-
tauen, Polen, Tyskland og Danmark er medlem af. Her 
blev der lyttet – også til et oplæg fra Rebecca, men der 
blev også talt og skabt kontakter på gangene, så vi nu 
har fået sat navn og ansigter på et netværk, som vi tror 
kan inspirere os i det spændende, men også udfordrede 
arbejde med at gøre flygtninge til medborgere.

Derfor er der også i BEU sat et arbejde i gang, som skal 
give os værktøjer og sætte præcise mål for det fremad-
rettede arbejde. Det arbejde skal gerne afsluttes inden 
sommerferien.

Og så er der ansat en ny jobcenterchef, som vi glæder os 
til at samarbejde med,
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Af Arne Jacobsen
Medlem af Nordvest
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Langtidsholdbare 
socialdemokrater
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Det er kun få dage siden, at hele Danmark tog afsked 
med Anker Jørgensen. Han blev mindet med adskillige 
helsider i aviserne, da han døde som 9�-årig. Han bliver 
stadig husket som en af Socialdemokratiets mest folke-
lige formænd – og han var populær allerede før han blev 
statsminister i �97�, da han afløste Jens Otto Krag som 
formand og statsminister efter EF-afstemningen, hvor 
et stort flertal af danskerne sagde ja til det europæiske 
fællesskab. I �969 blev han kapret som hovedtaler ved 
Socialdemokratiets �. maj-møde på Axelhus – datidens 
mødested i Næstved (i dag Georg Christensens boghan-
del). Da var han redaktør af Dansk Arbejdsmands- og 
Specialarbejderforbunds Fagbladet. Han blev sidenhen 
forbundsformand for DASF – senere SiD og �F).

Gennem de første år var Anker en flittig gæst i Næstved, 
og da Anker udskrev valg i vinteren �977, var han også i 
Næstved sammen med fru Ingrid i et forrygende snevejr. 
Også valgresultatet var forrygende. Socialdemokratiet fik 
en fremgang på �� mandater og katastrofevalget i �97� 
var glemt. Anker kunne fortsætte som statsminister.

Aktuelts pressefotograf Harry Nielsen (som nu igen bor 
i Næstved) forærede Kurer en billedserie med Ankers 
besøg. Harry var flyttet til Aktuelts landsredaktion i 
København/Hillerød, men var oprindelig på Aktuelts 
lokalredaktion i Næstved, da A-pressen i �97� lukkede 
de fleste af sine lokalredaktioner. Det blev dybt beklaget 
i en afskedsartikel i Kurer:  

”Det bliver svært at sige farvel til dig AKTUELT…. Vi 
har ikke altid været enige med dig, men du har ført 
sværdet for os gennem de mange kampe, der har bragt 
velfærd i vort samfund. Tak for det, AKTUELT. Og tak, 
fordi du ind imellem har revset os, når vi ikke gjorde 
arbejdet godt nok.”

Fra tre til en forening
I �970 blev den daværende Næstved Storkommune dan-
net, og partimæssigt startede storkommunen med tre 

partiforeninger,  nemlig i Næstved, i Hyllinge og i Her-
lufsholm-Fodby. Det holdt dog ikke længe, for to år efter 
blev foreningerne lagt sammen til én stor forening.

”Dette er en udvikling, som der ikke er grund til at be-
klage; tværtimod ville det være inkonsekvent og ude af 
pagt med tiden fortsat at have flere selvstændige parti-
foreninger i et område, der administrativt er en enhed. 
Hvad kunne det skabe andet end følelse af provinsia-
lisme og væren sig selv nok, ” skrev den nyvalgte for-
mand for den nye partiforening i Næstved. Navnet var 
Henning Jensen, sidenhen borgmester i Næstved i �� år, 
som for få dage siden igen kom på forsiden af 
avisen, da han fyldte 70.

Siden hen greb decentraliseringstanken igen 
Socialdemokratiet, da den store forening igen 
blev opdelt i mindre foreninger, hvilket vi ven-
der tilbage til i et senere Kurer-tilbageblik.

Saglig kritik
Til slut endnu et eksempel på en socialdemo-
krat, der har været med lige så længe, Kurer 
har eksisteret.

I �967 var der en notits om en premierløjt-
nant Lindy Nymark Christensen, der havde 

En billedside fra 1977, da Anker Jørgensen var til valgkamp i et forrygende snevejr i Næstved.

Forretningsudvalgsmedlemmerne i den nye partiforening for 
den daværende Næstved Kommune i 1972. 
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Vi fortsætter med at kigge i 50 års numre af Kurer – en serie som vi startede i sidste nummer som optakt til selve 
bladjubilæet som er i januar 2017. Men som man kan konstatere, er mange socialdemokrater langtidsholdbare, så 
navne der var aktuelle for 40-50 år siden, trækker stadig overskrifter.

Sådan sagde Kurer farvel til Aktuelts lokaludgave.

skrevet et langt indlæg til bladet, som der ikke var plads 
til. Et afsnit fandt dog plads i spalterne: ”Saglig kritik er 
vigtig, men betingelsen for at kritisere må være, at man 
er villig til at deltage og selv være med til at gøre det 
bedre.”  

Det kunne han såmænd også have sagt på et af de lør-
dagsmøder, han stadig er flittig deltager i – her næsten 
50 år senere.
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Ambulanceberedskabet i 
Næstved og Region Sjælland

Af Walther Espersen 
Medlem af Kurers redaktion

Beredskab

Aktivitetsudvalget i Næstved Kredsen havde 7. marts 
inviteret Socialdemokratiets medlemmer til et arran-
gement på Falckstationen i Næstved angående akutbe-
redskabet i forbindelse med den nyligt indgåede aftale 
mellem Region Sjælland og Falck.

�� medlemmer havde benyttet sig af tilbuddet og de 
fik en hyggelig og meget udbytterig aften. Aftenen blev 
indledt af Områdeleder hos Falck Rene Andreasen, som 
fortalte om Falcks historie og ikke mindst om bered-
skabet i Næstved. Herefter var det Susanne Lundvald 
fra Regionsrådet, der gav en meget grundig gennem-
gang af ambulanceberedskabet i Region Sjælland og 
Næstved.

Aftalen mellem Region Sjælland og Falck er indgået 
i februar �0�6. Den indebærer en række nye tiltag i 
forhold til det præhospitale område. Aftalen består 
naturligvis af mange elementer f.eks. detaljerede krav 

til responstider, uddannelse af Falcks personale, uddan-
nelse af elever, krav til basisberedeskab og ikke mindst 
ambulancernes udstyr. 

Kigger vi på krævede responstider (Rt) i minutter for 
Næstvedområdet, ser de sådan ud:

Kategori Rt<=5 <=10 <=15 <=20 Rt > 20

A kørsler 
(m.udrykning)

��% 70% 9�% 97% �%

B kørsler 
(u.udrykning)

54% 9�% 98% 99% �%

For paramedicinernes vedkommende må den maximale 
responstid ikke overstige �5 minutter.

For at leve op til disse responstider er måden at drive 
ambulanceberedskabet også ændret. Tidligere kunne 

man opleve at redderne var på stationen indtil alarmen 
lød, sådan er det ikke længere. Tager man ud på statio-
nen i Næstved i dagtimerne, vil der kun holde � eller � 
ambulancer, resten vil holde i beredskab andre steder 
eller vil være i bevægelse for netop at kunne have en så 
kort responstid som muligt.

I aftalen ligger der som nævnt også krav og økonomi 
til yderligere uddannelse af personalet. Konkret er der 
aftalt 5 dages uddannelse til alle Falckreddere, samt 
at der uddannes �0 pct. elever svarende til mindst 55 
elever.

Omkring ambulancer og bemanding er følgende aftalt: 
Der skal investeres i 5 ekstra paramediciner-ambulan-
cer, sådan at det samlede antal nu er �� for hele regio-
nen. Basisberedskabet for hele regionen består af 68 
ambulancer, der tilpasses tidspunktet på dagen og ugen. 
Af dem er de �4 bemandet med paramedicinere sup-
pleret af  5 akutbiler, også bemandet af paramedicinere.  
I Næstved er der et ambulanceberedskab på 8 ambu-
lancer, heraf er de � paramediciner-ambulancer samt � 
akutbil placeret i Tappernøje.

For at alt dette skal gå op i en højere enhed er der ind-
købt  66 helt nye ambulancer, samtidig er øvrige ambu-
lancer ombygget og opgraderet, sådan at alle ambulan-
cer har samme niveau og udstyret på samme måde. Af 
ambulancernes nye udstyr kan nævnes:

• Ny bårer der kan betjenes af en mand og med hy-
draulik der skåner reddernes fysik.

• Ny trappestole, der sikre en smidig transport af pa-
tienter på trapper.

• Hjertekompressionsmaskiner, til erstatning for red-
derne fysisk skal udfører hjertemassage.

• Ny hjertedefilibratorer der udover, at kunne støde, 
kan måle og sende data til sygehuset, sådan at sy-
gehuset er orienteret om patientens data inden de 
ankommer til sygehuset, også kaldet den elektroniske 
patientjournal.

Alle disse tiltag har ændret status på vores ambulancer, 
fra før at have til opgave at transportere patienten til 
hospitalet, til i dag også at starte behandlingen af pa-
tienten på stedet.

Aftenen sluttede af med en fremvisning og en demon-
stration af de nye ambulancer og deres udstyr. 

Udvalget siger tak til de fremmødte og ikke mindst til 
Falck for at ville lægge lokaler til vores arrangement. En 
speciel tak til Susanne Lundvald og Rene Andreasen.
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Danmark trækkes skævt i disse år. Mens de �0 procent 
mest velhavende danskerne har oplevet en fremgang i 
deres formue og indkomst, halter det store flertal bag-
efter. Passer vi ikke på, risikerer vi, at landet knækker 
over, hvor dem på første klasse kører videre, mens den 
store middelklasse efterlades tilbage på perronen.
 
Dykker man ned i tallene er der store geografiske for-
skelle at spore, og siden �985 er forskellene blot blevet 
større og større. Eksempelvis har indbyggerne i landets 
rigeste kommuner, Rudersdal og Gentofte, de seneste 
�0 år fordoblet deres indkomst. Det betyder, at den gen-
nemsnitlige disponible indkomst i de to nordsjællandske 
velhaverkommuner nu er oppe på 455.000 kroner om 
året. 
 
Det er ikke nyt, at der er forskelle på indbyggerne i de 
rige kommuner og alle andre steder i Danmark. Det 
nye er, at forskellene stiger drastisk i disse år. Og mens 
indkomsterne udvikler sig stadig mere forskelligt, er 
det skattegrundlag, der betaler den nære velfærd, lige-
ledes mere og mere forskelligt fra kommune til kom-
mune.
 
Formuerne skævt fordelt
Og det er ikke kun på lønsedlen, den store danske mid-
delklasse kan se, at den sakker agterud. Når man ser på 
den gennemsnitlige nettoformue, hvor både pensioner 
og værdi af bolig er medregnet, er det igen Rudersdal og 
Gentofte kommuner, der har de største nettoformuer på 
omkring 6 mio. kr. pr. familie, mens provinsen i særligt 
Sønderjylland og her i Vest- og Sydsjælland ikke bare 
har de laveste nettoformuer, men også har oplevet mar-
kante tab i deres formuer de senest ti år.
 
Årsagerne til denne udvikling kan være mange. Fra høj-
refløjen lyder det, at de rige bliver rigere udelukkende 
på grund af flid og hårdt arbejde. Det skal vist krydres 
med en stor portion held på børserne og en god arv med 
fast ejendom på lukrative adresser, hvis der skal findes 
en forklaring på stigningerne i formue og indkomst for 
de rigeste. 
 

Men når vi ser, at der er store dele af landet, der er helt 
koblet af den udvikling, så skyldes det i lige så høj grad 
politiske valg, der har haft konsekvenser. Senest så vi 
det eksempelvis med den konservative sejr i årets fi-
nanslov, hvor der skete en fastfrysning af grundskylden. 
Den gevinst er mildt sagt skævt fordelt. Det er byerne 
og kommunerne nord for København, der får del i skat-
telettelsen, mens provinsens lønmodtagere forbigås. Og 
alene siden sidste store sænkning af topskatteprocenten, 
Lars Løkkes såkaldte rødvinsreform fra �009, har de 
rigeste �0 procent haft en indkomststigning på �8 pro-
cent. De 40 procent med laveste indkomster har oplevet 
en stigning i indkomst tæt på nul.
 
Behov for løsninger
Når man hører politikere fra højre side af de politiske 
spektrum, skulle man tro, at udviklingen var gået den 
anden vej de sidste årtier. At de bredeste skuldre bidra-
ger med mere, at Danmark er gået for vidt i lighedens 
navn. Som jeg har vist i dette indlæg, er sandheden des-
værre en anden. 
 
Alligevel tager presset for at sænke topskatteprocenten 
til, som regeringen har lagt op til at sænke med fem pro-
centpoint. Det vil forstærke skævvridningen og igen gå 
de almindelige lønmodtageres næse forbi. Almindelige 
lønmodtagerne vil til gengæld stå tilbage med regnin-
gen, som skal finansieres ved at skære i velfærden. 
 
I provinsen langt væk fra whiskeybæltet vil risikoen 
være færre offentlige jobs, mindre investeringer og 
muligheder samt lukning af lokale uddannelsesinstitu-
tioner og sundhedstilbud. Hvis vi skal have lige mulig-
heder i hele landet, så kræver det derfor, at vi træffer de 
rette politiske beslutninger, som ikke trækker samfun-
det skævt. Første skridt er at bekæmpe de topskattelet-
telser, der ligger i Lars Løkkes kalender og insistere på 
at investere i vores velfærdssamfund i stedet.

Danmark trækkes 
                        skævt

Af Magnus Heunicke
- medlem af folketinget for 
Socialdemokraterne, Næstvedkredsen

Christiansborg
Kredsgeneralforsamling

Socialdemokratiet i Næstved Kredsen afholder 
generalforsamling

onsdag den 27. april kl. 19.00 
i tappernøje Forsamlingshus, 

Smidstrupvej 2, 4733 tappernøje

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 generalforsam-
lingen, fremsendes efter vedtagelse i en forenings-

bestyrelse til kredsformand Susanne Svendsen 
senest den 21. april 2015.

Der vil være indskrivning til generalforsamlingen 
fra kl. 17.30.

Der vil blive serveret et måltid mad kl. 18.00.  
Øl og vand kan købes.

Tilmelding til spisning senest 20. april 
til naestvedkredsens mail eller telefon.

På kredsbestyrelsens vegne:  
Susanne Svendsen, kredsformand 

tlf. 5051 1997 
mail: naestvedkredsen@gmail.com

KReDSgeNeRalFoRSamliNg 
onsdag 27. april 2016 19.00 

Dagsorden
  �. Velkomst v/Flemming bjerregaard For-

mand for Fladså partiforening

  �. Fastsættelse af forretningsorden

  �. Valg af dirigent 

  4. Konstatering af mødets lovlige indvarsling.

  5. Godkendelse af dagsorden.

  6. Konstatering af de stemmeberettigedes antal.

  7. Valg af stemmetællere.

  8. Beretning om kredsens politiske og organisa-
toriske virksomhed v/kredsformanden. 
Skriftlig beretning udsendt i medlemsblad 
Kurer/april

  9. Aktivitetsplan v/næstformand

�0. Godkendelse af det reviderede regnskab med 
revisorernes bemærkninger. Omdeles på gene-
ralforsamlingen.

��. Fastsættelse af kontingent – kredsbestyrelsen 
foreslår standardkontingent.

��. Behandling af indkomne forslag.

��. Valg til bestyrelsen ifølge vedtægterne. Val-
gene er, når ikke andet nævnes, for to år.

 På valg er:

a. Næstformand. Kredsbestyrelsen indstiller 
Solveig larsen

b. Kasserer Hanne Simonsen

c. Bestyrelsesmedlem. Kredsbestyrelsen ind-
stiller michael Rex

d. Bestyrelsessuppleant

e. Revisor. Kredsbestyrelsen indstiller Jør-
gen Knudsen

f. Revisorsuppleant. Kredsbestyrelsen ind-
stiller werner elkjær Jensen.

�4.  Valg af Borgmesterkandidat. Kredsbestyrelsen 
anbefaler carsten Rasmussen til genvalg.

�5.  Valg af folketingskandidat. Kredsbestyrelsen 
anbefaler magnus Heunicke til genvalg.

      
               KULTURELT INDSLAG

�6.  Politisk beretning fra Byråd, Regionsråd og 
Folketing med efterfølgende debat.

�7.  Eventuelt.

Annoncér i KURER

Små annoncer (1/8)
kr. 330,- pr. nummer

Store annoncer (¼)
kr. 550,- pr. nummer

KURER udkommer 6 gange om året

�
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Torsdag den �5. februar var �0 socialdemokrater med 
til at påvirke principprogrammet, som skal vedtages på 
kongressen. Tre partiforeninger og DSU  stod for arrange-
mentet, som blev afholdt i Metals lokaler på Åderupvej.

Aftenen startede med lidt mad og socialt samvær. Kl. 
�9.00 holdte regionsrådsformand i Region Hovedstaden, 
Sophie Hæstorp andersen oplægget til de � spørgsmål 
som de aktive socialdemokrater skulle tage stilling til. 

• Hvad står vi for? (Socialdemokratiet)
• Hvad står vi i? (Den nuværende politiske situation)
• Hvad gør vi så? (de politiske principper i fremtiden).

Lokalet summede af livlig, konstruktivt og positiv debat. 
Ord som fællesskab – lighed og solidaritet gik igen op 
til flere gange. Vi sætter mennesket før kapitalen – Be-
kæmp social uretfærdighed – Værn om de svage – Alle 
bør bidrage til samfundet efter evne – Internationalt på-
virket i hverdagen og kapitalen også – Globaliseringen 
giver store konsekvenser for miljø, velfærd og kapitalen 
på tværs af landegrænser – Udfordringerne skal løses 
ved dialog og forpligtende forhandlinger på globalt-, EU- 
og nationalt plan.  

Flygtningeproblematikken blev selvfølgelig også nævnt.

Dette er kun et lille udpluk af hvad de aktive social-
demokrater kom frem til. Partikontoret har modtaget 
Næstved Kredsens forslag til principprogrammet. 

Vil du have indflydelse på partiets politik, så vær aktiv 
og meld sig hos din lokale formand. 

PolitikDanmarks største  
             politiske samtale

Af Kaj Olsen
Formand, Suså

Af Søren E. Andersen
Formand for Holmegård

AOF Næstved & Susålandet
- den bedste bid af din tid

- din lokale AOF afdeling. Vi står parate til at tilrettelægge og
skræddersy kurser og uddannelsesforløb til alle.

Vejledning, netværk, uddannelse & livslang læring

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

du er VelKommen til ”forår og 1. maj i næstVed”

Gl. Ridehus på Grønnegades Kaserne, Kulturcenter fra kl. 8.00.

  8.00-  9.00: Rød morgenmad og talere fra DSU, SUF og SFU. 

  9.00-�0.00: morten egede (Erhvervsskolerne Elevorganisation) og  
derefter underholdning.

�0.00-��.�0: anders ellegaard (LO Næstved)
 lissi lund (FOA Sydsjælland)
 carsten Rasmussen (borgmester)
 morten Skov christiansen (næstformand LO) 
 mette Frederiksen (MF Socialdemokrater)
 magnus Heunicke (MF Socialdemokrater)
 christian Juhl (MF Enhedslisten) 
 Jette leth buhl (MB SF).

Martin Valsted og Ulla Britt Simonsen underholder og leder fællessang.

Kontakt:
LO Næstved formand Anders Ellegaard: 4035 6183.  
Søren P. Kæregaard 2422 1178. mail lonaestved@c.dk

1. MAj-MøDE

Som sædvanlig er der 
morgenkaffe, og der vil 
være mulighed for at 

købe øl, vand og bitter 
samt salat og sandwich

Minister Mette Gjerskov (S) får blom-
ster af Lene Kaarup, 1. maj 2014. 

Foto: Benny G. Larsen
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Partiforeningernes generalforsamlinger

De er på mærkerne, når det 
gælder kvalitet, rådgivning og levering.

Alt i profilbeklædning.

KiNDHesTeGADe 12G . NæsTveD . 30 70 16 85
www.MisTeR-pRofil.DK . MR@MisTeR-pRofil.DK

Partiforeningernes generalforsamlinger

Næstved Syd

Der er indenfor det seneste år kommet flere medlem-
mer i Socialdemokratiet Næstved Syd. Det konstaterede 
formanden, Per Andersen i sin beretning på foreningens 
generalforsamling. Medlemstallet er steget fra ��6 til 
nu �4� medlemmer, hvilket formanden fandt tilfredsstil-
lende. 

Per Andersen blev genvalgt som formand. Der var også 
genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Hanne Serup, 
Hanne Sørensen, Kim Rozalski og Michael Rex. Det hid-
tidige bestyrelsesmedlem Bent Pedersen ønskede ikke 
genvalg til bestyrelsen, men ville i stedet gerne være 
suppleant. Derfor byttede han plads med Aligo Francis.

I sin beretning kom Per Andersen også ind på årets 
forskellige aktiviteter og nævnte sagen, hvor Susanne 
Lundvald var blevet gået som formand for regionsråds-
gruppen.

- Jeg anerkender, at gruppen selv bestemmer og vælger 
sin formand, men måden det er sket på er utilfredsstil-
lende, og det er underligt, at den nuværende gruppefor-
mand ikke vil genopstille.

Formanden nævnte også, at der til juni er planlagt et 
sommermøde hos Susanne Svendsen, og at der også 
bliver sommerfest i Slusehuset sammen med Nordvest. 
Dette bliver formentlig den ��. august. Formanden op-
fordrede også medlemmerne til at deltage i arrangemen-
terne �. maj og 5. juni.

I forbindelse med generalforsamlingen orienterede borg-
mester Carsten Rasmussen om arbejdet i byrådet, og 
der var efterfølgende en god debat om dette emne.

Holmegaard
V / Søren Andersen – formand for Holmegaard 

Holmegaard har afholdt generalforsamling den 10. 
marts i Holmegaard hallen.

Der deltog �8 medlemmer og � gæst. Generalforsamlin-
gen startede med spisning. Som dirigent valgtes Søren 
Dysted, der kunne konstatere at generalforsamling var 
lovlig indvarslet.

Ad 3 Formandens beretning   
Formanden oplyste at det har været et meget travlt 
år for bestyrelsen. Der har været � valg, bestyrelsen 
har lavet medlemshvervning, afholdt � lørdagsmøder, 
afholdt fællesmøder med Suså og Fladså partiforenin-
ger om fælles arrangementer, været meget aktiv med 
indlæg i Kurer og på kredsens hjemmeside. Bestyrelsen 
har afholdt 9 bestyrelsesmøder mm.  Vi har i �0�5 fået 
5 nye medlemmer og mistet 7. I �0�6 er der kommet � 
nyt medlem og mistet 6. Foreningen har pt. 98 medlem-
mer. Flere ønskede flere lokale arrangementer, der også 
kunne få flere til at blive medlem af partiet. Formanden 
oplyste, at man ville tage det op på førstkommende be-
styrelsesmøde, men man også skulle tage hensyn til at 
de fleste i bestyrelsen har fultidsarbejde og fritiden er 
begrænset – derfor har man på møderne med Suså og 
Fladså talt om fællesarrangementer. Første fælles arran-
gement blev afholdt �9. februar i et samarbejde mellem  
Suså, Næstved Midt, DSU og Holmegaard. Beretningen 
blev godkendt.

Ad 4 Aktivitetsplan for 2016   
Partiforeningen er begyndt at forberede et evt. fol-
ketingsvalg og KV �0�7. Fortsætte samarbejdet med 
Suså og Fladså om arrangementer, vi skal arrangere � 
lørdagsmøder, fortsætte medlemshvervning. Vi vil end-
videre udbygge vores kontakt til medlemmerne via mail 
og via vores side på Facebook. Der vil blive undersøgt 
behov for lokale arrangementer i Holmegaard bl.a. ifb. 
med KV �7. Pkt. blev taget til efterretning.

Ad 5 Revideret regnskab 2015.
Regnskabet blev gennemgået af Svend Hansen og god-
kendt. 

Ad 6 Indkommende forslag
Der var indsendt forslag fra medlemmer om partiets 
holdning til Danmarks flytninge- og udenrigspolitik. Der 
ønskes en mere humanistisk holdning til flygtninge og 
Danmarks udenrigspolitik. Forsamlingen vedtog udta-
lelsen med den tilføjelse at det bedst løses på EU-plan. 
Formanden har efterfølgende fremsendt resolutionen til 
Socialdemokratiets hovedbestyrelse samt partiets ordfø-
rer på området, Dan Jørgensen. 

Ad 7 Valg 
De opstillede kandidater blev alle valgt. Nyt er at Steen 
Blicher afløser Emil Blicher i bestyrelsen. Jan Pollas er 
efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen. Jans plads gen-
besættes ikke, da bestyrelsen på generalforsamlingen i  
�0�5 blev nedskåret med � plads.

Ad 8 Beretning fra Byrådsgruppen 
Borgmester Carsten Rasmussen, Michael Perch og Sø-
ren Dysted fortalte om arbejdet i byrådsgruppen, samt 
svarede på spørgsmål fra salen.  

Ad 9 evt.    
Bestyrelsen takkede Emil og Jan for deres arbejde i be-
styrelsen. Formanden havde udarbejdet et skema hvor 
man kan melde sig som hjælpere til bestyrelsen ifb. med 
valg, uddeling af Kurer mm. Interesserede kan henven-
de sig til formanden. 

Dirigenten sluttede generalforsamlingen kl. ca. �0.�0 og 
takkede for god ro og orden. 

Underskrevet, Lis Graf Jensen, ref. og Søren Dysted, dir.    
Hele referat inkl alle bilag kan fås hos forman-
den… 

Næstved Midt

Næstved Midt afholdt generalforsamling den 16. marts 
hos Metal på Åderupvej.

Der deltog �6 medlemmer. Generalforsamlingen starte-
de med spisning, og som dirigent blev Bjørn Falck-Peter-
sen valgt, der kunne konstatere at generalforsamlingen 
var lovlig indvarslet.

Formanden kom i sin beretnig ind på de aktiviteter for-
eningen har deltaget i, bl.a. valget i juni måned sidste 
år, hvor Magnus fik et kanonvalg. Formanden takkede 
alle hjælpere, der havde deltaget i valget.

Det er glædeligt at Mette F. kan komme til Næstved den 
�. maj.

Midt har oplevet en beskeden medlemsfremgang i det 
forgangne år på � medlem. 

Under den politisk beretning fra Byrådet, kom Birgit 
Lund Terp bl.a. ind på Skoleområdet, kulturen, erhverv 
og lokalområderne. Birgit pointerede også, at det er 
vigtig der aflægges organisatorisk beretning, så medlem-
merne kan følge bestyrelsens arbejde. Her er lørdags-
møderne også vigtige, både fordi der kommer mange og 
man får god information.

Fladså

Fladså Partiforening afholdt generalforsamling, onsdag 
24. februar 2016 kl. �9.00 i Tappernøje Forsamlings-
hus.

Forud for generalforsamlingen var medlemmerne blevet 
inviteret til fælles spisning. Der deltog �6 medlemmer 
i spisningen og �8 medlemmer i generalforsamlingen, 
hvor Ole Bundgaard blev valgt som dirigent.

Gæst fra byrådet, Linda Frederiksen, gav en grundig og 
relevant gennemgang fra arbejdet i byrådet.

Formanden, Flemming Bjerregaard aflagde sin beret-
ning. Beretningen blev godkendt og bestyrelsen arbejder 
videre i de afsatte spor. 

Karin Hansen omtalte arbejdet i Aktivitetsudvalget.

Regnskabet blev forelagt og godkendt.

Under valg blev alle genvalgt.

Anette B. Jensen foreslog under eventuelt et sensom-
mermøde i det nye Vikingelanghus i Folkeskolen. Besty-
relsen arbejder videre med dette. 

Der var fuld opbakning til vores sommertræf i Flem-
ming og Lottes dejlige have, der er blevet en god tradi-
tion i foreningen. 

Dirigenten sluttede herefter generalforsamlingen. 
                                                        Ref. Hans-E. Pedersen.

 

Susanne Lundvald orienterede fra Regionen om bl.a. 
sygehuset og de nye ambulancer.. Susanne kom også ind 
på, hvorfor hun havde trukket sig som spidskandidat til 
regionrådsvalget. 

Beretningerne blev taget til efterretning.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Under valg var der genvalg overalt. Formanden takkede 
for valget, og samtidig opfordrede han til at komme til 
lørdagsmødet den �. april hvor det er Midt, der står for 
arrangementet.

Da der ikke var mere til eventuelt sluttede dirigenten 
generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.                 
                                                            Ref. Jan Pedersen.
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Formand for
Socialdemokraterne i Næstved
Susanne Svendsen
Hedetoften �7, 4700 Næstved  
Tlf. 505� �997
naestvedkredsen@gmail.com

Kasserer Hanne Simonsen,
Kilde Alle �5, Fensmark,
4684 Holmegård
Tlf. 5�5� 7974
hansialle@fensmarknet.dk

Formand, Næstved Syd
Per Andersen
Bogensevej �7, lejl. �89
4700 Næstved
Tlf. 557� 7��9
pan@nk-forsyning.dk

Formand, Næstved Midt
Gert Segato
Figenvej ��7, 4700 Næstved
Tlf. 557� 4006
gs8@mail�.stofanet.dk

Formand, Næstved Nordvest
Jan E. Grabas
Østre Ringvej 40, �. th.
4700 Næstved
Tlf. �944 9�99
jangrabas@stofanet.dk

Formand, Fladså
Flemming Bjerregaard
Mårvænget ��, Brøderup,
47�� Tappernøje
Mobil ��7� 0608
flemming.bjerregaard@outlook.
dk
www.socialdemokraterne.dk/
fladsaa

Formand, Holmegaard
Søren Andersen
Poppelvej �4
4684 Holmegård
Mobil ���5 0��4 
andersen_soeren@hotmail.com

Formand, Suså  
Kaj Olsen
Ringstedvej ��, 4�7� Glumsø
Tlf. 5764 6�9�
Mobil 4�4� 6�9�
kjmo09@privat.dk

Folketingsmedlem
Magnus Heunicke
Rolighedsvej 95, 4700 Næstved
Tlf. 6�6� 44�5
smahe@ft.dk

Borgmester, Næstved
Carsten Rasmussen
Katholmvej �0, 4700 Næstved
Tlf. �08� 7���

Socialdemokratiets sekretariat,
Riddergade �6 �., 4700 Næstved
Tlf. 505� �997

Formand for Socialdemokra-
terne i Region Sjælland
Ida Marker
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
Tlf. �6�� �6�0
idamarker@gmail.com

DUI LEG og VIRKE
Næstved afdeling
Formand Lisbeth H. Hansen
Engvej 7�, 4�60 Herlufmagle
Tlf. �6�� �678
lisbethhougaard@jubii.dk

Fællesledelsen
DUI LEG og VIRKE
Formand Jes Hansen

DSU
Nicolai Elmkvist Kaarup  
Johansen
Erantisvej �9, 4700 Næstved
Tlf. 5�64 5���
nicolaielmkvistjohansen@ 
hotmail.com

Kontakt

HYLLESTED
VVS I KØL I ENERGI

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

Mail-adresse
Har du ikke tidligere sendt din mailadresse, eller har du fået 
en ny, så bedes du sende den til:  
kartotek@socialdemokraterne.dk eller tlf.: 7��0 0846,  
da det vil hjælpe os i kommunikationen med dig.

Aktivitetskalender

Dato Lørdagsmøder Kredsen Generalforsamlinger Cafe Thorvald

��. april

Michael Abel,  
Nordiske stemninger 
Med viser af eksempelvis Frank 
Jæger, Halfdan Rasmussen, Evert 
Taube, Nils Ferlin og Halfdan 
Sivertsen.

�7. april Kredsgeneralforsamling

�. maj
�. maj 
arrangementer

7. maj
Hos Metal
Kl. 9.00-�0.�0

�7. maj
Åben dialog.
Kl. �9.00,  
Riddergade �6, �. 

4. juni
Hos Metal
Kl. 9.00-�0.�0

Cafe Thorvald
Alle arrangementer afholdes i �F, Holsted Park �9, 4700 Næst-
ved, og starter kl. �9.00. 
Tilmelding på telefon �0�6 588� eller på mail: larsensolveig�@
gmail.com


