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Leder
Af Flemming Bjerregaard

leder februar 2014
Er det virkelig ved at komme dertil, hvor en lang række folketingspolitikere bruger størstedelen af deres tid på at spille anklagere og
undersøgelsesdommere i en pseudo forestilling for at gøre sig selv
synlige? Det opnår de selvfølgelig, men de opnår tydeligvis også at
være tidsrøvere overfor vores regeringsmedlemmer. Efter bl.a. Tv2
News er begyndt på direkte udsendelser, synes en række uendelige
spørgsmål/gentagelser at trænge sig på fra en lang række mindre kendte
landspolitikere . Er det virkeligt hvad de ærede folketingspolitikere føler
de har fået hvervet for? Som en tidligere minister sagde forleden: ”Bare
en spurv falder ned fra en kvist, indkaldes der til et samråd”
Skulle de ikke hellere arbejde for at gøre Danmark til et bedre sted at leve
og virke i? Det er det, vi vælgere ønsker og forventer.
Når alene en trediedel af befolkningen finder, at politikkerne er
utroværdige, kunne det måske skyldes mediernes dosering og vinkling af
informationer!
Den kommende tid kommer til at stå i EU-valget tegn. Vi skal her
i Næstvedkredsen kæmpe for at Britta Thomsen opnår genvalg til
parlamentet. Britta er en flittig debattør og hun holder os velinformeret om
sit arbejde nede i Bruxelles , ligesom hun flittigt stiller op til debat, når vi
inviterer hende. Lad os finde lidt af de kræfter, vi brugte i den kommunale
valgkamp, frem for at støtte hende.
Vi skal jo også stemme om patentloven. Lad os hjælpe de små som
store virksomheder med en lettere og billigere vej til at beskytte deres
opfindelser ved at stemme ja den 25. maj.
Hvem ville ikke kæmpe lidt for en ”bonus” på 30 millioner kroner. Den
tidligere direktør for TDC kæmpede bravt og fik selskabet solgt til en
kapitalfond med en millionbonus til følge, og nu ser det ud til at Dongs
direktør skal lykkes med det samme. Desværre hjælpes han godt på vej af
vores partiledelse, og vi står splittede tilbage med følelsen af et ”selvmål”.
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Forsidefoto: Benny Larsen
Dette nummer udkommer 7. februar. Forventet distributionstid ca. 8 dage fra udgivelsesdatoen.
Kurer ses også på vores hjemmeside. Deadline for næste
nummer er 14. marts og bladet udkommer den 4. april.
Alle indlæg er velkomne. Indlæg sendes til
flemming.bjerregaard@privat.dk.
Udebliver bladet bedes du henvende dig til Ulf Güldner.

Redaktionen har nu genindført en aktivitetskalender
på bagsiden af Kurer
Ideen er at alle arrangementer, det være sig lørdagsmøder,
generalforsamlinger, foredragsaftener, debatmøder osv. bliver oplyst her.
Vi skal derfor opfordre de enkelte foreninger, kredsen osv. til at indsende
besked om arrangementer til redaktionen. Det gøres ved at sende en
mail med kort beskrivelse samt dato for afholdelse til Benny på adressen
solben@tdcadsl.com, så sørger han for at det kommer i kalenderen i
bladet og på vores hjemmeside. Vi håber I vil gøre brug af vores nye
tiltag, til glæde for alle i Kredsen.

Formandens klumme

Ida Marker,
kredsformand

Der er valg til Europaparlamentet søndag den 25.maj
Nu kan det godt være, at I tænker at nu er formanden blevet
helt skør. Men sådan er det ikke – vi er allerede i gang med at
planlægge valget til Europaparlamentet – og det er et meget
vigtigt valg. Og det gælder uanset, hvilke følelser vi ellers har
for EU og hvilke automatreaktioner, vi ellers kan forfalde til.
EU er for vigtigt til at overlade til ”de andre”.
De danske vælgere skal udpege 13 af parlamentets 751
medlemmer og det er bestemt ikke ligegyldigt, hvem der sidder
på disse pladser. I parlamentet sidder medlemmerne i grupper,
der fungerer ligesom partier i Danmark. Det vil sige, at de
danske socialdemokrater sidder sammen med socialdemokrater
fra hele Europa. De konservative sidder med de konservative,
SF sidder i den grønne gruppe osv. De laver aftaler, vælger
forhandlere og har ordførere ligesom i Folketinget. For nogle
partier eller ”folkebevægelser” har det betydet, at de kommer til
at sidde i nogle meget brogede grupper i Parlamentet.
Parlamentet er nu et rigtigt parlament, der træffes
beslutninger om lovgivning i form af direktiver i et samspil
mellem Europa-kommissionen, Ministerrådet og Parlamentet –
og en af deførste opgaver for det kommende parlament bliver at

vælge den nye formand for Europa-kommissionen.
Derfor skal vi som socialdemokrater gå aktivt ind i denne
valgkamp, fra Region Sjælland har vi nu i 2 valgperioder haft
Britta Thomsen siddende i Parlamentet. Her har hun kæmpet
en lang kamp for ligestilling, lige rettigheder for arbejdere over
landegrænser og været ordfører på energiforhandlinger. Hun
har lang erfaring og mange vigtige kontakter, både i Europa og
her i regionen, hvor vi altid kan regne med at Britta stiller sig til
rådighed for debat.
Derfor er jeg meget glad for at Britta vil ”tage en tur til”
og stille op endnu en gang. Vi har brug for Britta, vi har brug
for hendes erfaring og arbejdsindsats, vi har brug for Britta i
Bruxelles. Alder og erfaring er her absolut plus-ord.
Men vi får kun Britta genvalgt, hvis vi går aktivt ind og
fører valgkamp for hende. Vi skal hænge plakater op, lave
arrangementer, torvekampagne, have Britta-ambassadører og
arbejde med skøre ideer – det er altså en rigtig valgkamp, vi
skal i gang med.
Så der skal nok blive noget at lave for os alle – derfor er jeg
ikke blevet skør, når jeg starter med at skrive om valg.

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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Tillykke,
Magnus!
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Grønne
arbejdspladser
skal genoplive
industrien

Af medlem af Europa-Parlamentet, Britta Thomsen (S)
Den 25. maj er der valg til Europa-Parlamentet. Det er et
valg, der handler om, hvordan Europa kommer ud af krisen.
Vores vigtigste opgave er at skabe vækst og arbejdspladser,
og spørgsmålet er, hvad Danmark og Europa skal leve af i
fremtiden.
Vi kan ikke leve af servicesektoren og videns-erhverv alene. Vi
har brug for produktion og industri. Men industrisektoren taber
arbejdspladser. Alene i Danmark er antallet af medarbejdere i
industrien siden 1995 faldet med en tredjedel. Også Næstved
har de sidste 20 år mærket nedgangen i industrien. Senest i
2012 da Dalum Papir efter flere nedskæringer lukkede ned. En
industrihistorie, der startede med Maglemølle Papirfabrik i 1875,
var dermed slut. Selvom industrien stadig er synlig i Næstved,
er tendensen også tydelig her. Erhvervsfordelingen er i stigende
grad til fordel for servicesektoren.
Derfor skal vi begynde at se på, hvordan vi kan
genindustrialisere Europa. Som Socialdemokraternes klima- og
energiforhandler har jeg i mange år kæmpet for et grønnere
Europa. Industrialisering og et grønnere Europa er ikke
modsætninger. Tværtimod. Jeg arbejder for, at vi skal have
industri tilbage til Europa men på en bæredygtigmåde.
På vej mod det grønne Europa
Den bæredygtige industri er ikke bare en politisk vision, for
vi er faktisk allerede på vej mod et grønnere Europa. Det er
også mærkbart i Næstved Kommune, der på flere områder
har markeret sig med ambitiøse klima- og energiinitiativer.
Retningslinjer for bæredygtigt byggeri, klimaplan til reduktion
af CO2 og en vindmølleplan, der fører til opførelse af 30 nye

vindmøller. Det er alle politiske initiativer, som viser, at også
Næstved Kommune understøtter gen-industrialiseringen af
Europa.
Som Socialdemokraternes europæiske klima- og energiforhandler
har jeg i mine ti år i Europa-Parlamentet kæmpet for at styrke
Europas grønne industri.
Som ordfører for vores gruppe på flere store lovpakker har jeg
været med til at sikre, at vores transportsektors brændstof bliver
mere miljøvenligt, at mere af vores energi skal komme fra
vedvarende energikilder og at vores virksomheder og offentlige
institutioner skal være bedre til at udnytte den energi, der er til
rådighed.
Klimakamp for danske arbejdspladser
Når vores industrivirksomheder lukker ned, har det katastrofale
konsekvenser for den enkelte industriarbejder, men også
for den lediges familie og for samfundet som helhed. Tabte
skatteindtægter og lokalsamfund, der affolkes og dør ud, er kun
toppen af kransekagen, når vi nedlægger industri eller flytter den
til andre lande. Vi troede engang, at vi bare kunne forske, og så
kunne kineserne lave lavtlønsarbejdet for os. Men sådan hænger
verden ikke sammen. Forskning og udvikling foregår der, hvor
industrien er. Så hvis vi ikke får skabt ny industrier, vil vi hurtigt
blive overhalet rent vidensmæssigt. Jobskabelse skal gå hånd i
hånd med kampen imod de menneskeskabte klimaudfordringer.
Det er ikke tilfældigt, at de store grønne lovpakker alle rammer
ned i store danske virksomheders kernekompetencer. Det er en
strategi, der skaber arbejdspladser i hele Europa. Selvom vi er
startet på rejsen mod det genindustrialiserede Europa, er der
endnu langt, før vi er i mål. Det er det arbejde, jeg ønsker at
fortsætte i Europa-Parlamentet efter den 25. maj.
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Europa går til valg
– Europa-Parlamentets rolle i den europæiske beslutningsproces

Af Jens Jensen Pressechef ved Europa
Parlamentets Informationskontor i
Danmark

Den 25. maj 2014 er der valg til Europa-Parlamentet. Der
skal vælges i alt 751 medlemmer, som repræsenterer over 500
millioner borgere i 28 medlemsstater. Antallet af medlemmer
er fordelt mellem medlemsstaterne efter størrelse, idet de små
lande til en vis grad er overrepræsenteret. Tyskland får som den
største medlemsstat i alt 96 medlemmer, mens Luxembourg og
Malta får hver seks. I Danmark skal vi vælge 13 medlemmer.
I Europa-Parlamentet sidder medlemmerne ikke efter
nationalitet, men efter politisk tilhørsforhold. I dag er der syv
forskellige politiske grupper i Europa-Parlamentet samt en
række løsgængere. De to største grupper er Det Europæiske
Folkeparti, hvor Bendt Bendtsen (Konservative) sidder, og De
Europæiske Socialdemokrater, hvor Christel Schaldemose og
de øvrige danske socialdemokrater sidder. Tilsammen har de
to grupper mere end 60 % af pladserne i Parlamentet. Herefter
følger en række mindre grupper såsom De Liberale og De
Grønne.
I tidens løb har Europa-Parlamentet fået meget stor politisk
indflydelse og er nu medlovgiver på stort set alle væsentlige
områder inden for det europæiske samarbejde. Den eneste
undtagelse er udenrigspolitikken, som fortsat hører under
medlemsstaternes ansvarsområde.
Selve lovgivningsprocessen foregår i EU’s to lovgivende
kamre, Europa-Parlamentet og Ministerrådet. EuropaParlamentet er direkte folkevalgt og repræsenterer borgernes
interesser, mens Ministerrådet varetager medlemsstaternes
interesser.
I Europa-Parlamentet foregår det praktiske arbejde i det
udvalg, der er ansvarlig for at behandle lovforslaget, f.eks.
Landbrugsudvalget. Her bliver der udpeget en ordfører fra en
af de politiske grupper, som har til opgave at samle et flertal
blandt medlemmerne om Parlamentets ændringsforslag. Han/
hun arbejder tæt sammen med repræsentanter fra de andre
politiske grupper i Parlamentet, de såkaldte skyggeordførere. I
praksis kan alle medlemmer dog stille ændringsforslag.
I Ministerrådet bliver lovforslaget i første omgang overdraget
til en arbejdsgruppe under ledelse af en repræsentant fra den
medlemsstat, der varetager EU-formandskabet. I forbindelse
med selve vedtagelsen er det de ansvarlige ministre, f.eks.
fødevareminister Dan Jørgensen og hans EU-kolleger, der
træffer afgørelsen.
I mange tilfælde lykkes det at få en aftale på plads mellem
Parlamentet og Ministerrådet allerede ved førstebehandlingen.
I modsat fald går forslaget videre til andenbehandling. Hvis
det heller ikke lykkes at opnå enighed her, skal man ud i en
tredjebehandling, den såkaldte forligsprocedure. Hvis der ikke
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kan opnås et forlig mellem Parlamentet og Ministerrådet, bliver
forslaget forkastet. Kommissionen afgør så, om den vil starte
forfra eller trække forslaget tilbage.
Medlemmerne af Europa-Parlamentet er meget på farten.
De skal dele deres tid mellem plenarmøder i Strasbourg,
udvalgs- og gruppemøder i Bruxelles, samt politisk arbejde
i deres hjemland. Derudover deltager de også i en række
politiske møder og forhandlinger i lande uden for Europa, bl.a.
i forbindelse med samarbejdet med de såkaldte AVS-lande
(Afrika, Vestindien og Stillehavet).
Der knytter sig en særlig historie til plenarmøderne i
Strasbourg, måske bedre kendt som Parlamentets rejsecirkus.
Baggrunden er, at man oprindeligt var nødt til at holde
plenarmøderne i Europarådets mødesal i Strasbourg, fordi
den som den eneste i Europa var udstyret med det nødvendige
tolkeanlæg. Siden fik Frankrig skrevet ind i EU-traktaten, at
Parlamentet skal holde 12 årlige plenarmøder i Strasbourg. Det
skete som betingelse for at godkende de danske EU-forbehold
i forbindelse med Edinburgh-aftalen i 1992. Medlemmerne af
Europa-Parlamentet har ihærdigt forsøgt at sætte en stopper
for rejseriet, men det kræver altså, at Frankrig går med til en
traktatændring.
Udover at være lovgiver har Europa-Parlamentet også en
vigtig demokratisk kontrolfunktion i EU-systemet. Det er
nemlig Parlamentet, der som en af sine første embedshandlinger
efter valget den 25. maj skal vælge den kommende formand
for EU-Kommissionen. Derefter gennemfører Parlamentet en
række høringer af de indstillede kandidater fra medlemsstaterne
for så at godkende den samlede Kommission ved en
afstemning, formentlig i november 2014. Europa-Parlamentet
har også kompetence til at afsætte Kommissionen ved en
mistillidsafstemning. Så vidt er det dog aldrig kommet, men
det var tæt på i marts 1999, hvor hele EU-Kommissionen under
ledelse af Jacques Santer valgte at træde tilbage for at undgå at
blive væltet med et mistillidsvotum.
>>Læs mere i næste nummer af Kurer.

Cafe-aften
Mød mennesket bag politikeren
Den Fælles Foredragsrække afholder

Politisk Café
24. marts 2014 kl. 19-21
på Biblioteket,
Kildegårdsvej 56 i Fensmark
Borgmester Carsten Rasmussen
og de to tidligere borgmesterkandidater
Karsten Nonbo og Helge Adam Møller
deltager.
Søren Foldberg (tidligere radiovært på Radio
Holmegaard) styrer slagets gang med vanlig
ekspertise.
De tre politikere får på skift ordet til at fortælle
om: Mennesket bag politikken.
F.eks. Vejen til politik for dig. Gode historier
fra din tid i politik. Hvad driver værket?
Må man må ofre familie for politik?
Hvad er dit mål i politik?
Det er ikke: Valgkamp! Og enkeltsager skal
ikke dominere mødet. Det skal ikke være
et vælgermøde. Og der skal ikke diskuteres
lokalpolitik.
Kom til en hyggelig cafe-aften og mød de
tre borgmesterkandidater fra kommunalvalget
2013, Carsten Rasmussen, Karsten Nonbo
og Helge Adam Møller. De vil hver især
fortælle om deres politiske liv, deres
personlige drivkraft mv., krydret med sjove
anekdoter.
Billetter kan allerede nu købes på
bibliotekerne i Næstved pris 60 kr.
Der kan købes øl, vin og kage til 10 kr. og
sodavand, kaffe/te og kakao til 5 kr.
Den Fælles Foredragsrække består af
repræsentanter fra Biblioteket i Fensmark,
AOF Næstved & Susålandet, Folkeuniversitetet
Holmegaard-Suså, menighedsrådene, DanskRussisk Forening, Venner af Europa.

Alle er velkommen
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Hvorfor nægter vores parti
at se på ydelser til rige ældre?

Af Niels Erik Sørensen, Hjarnøvej 14A,
4700 Næstved

Reform iveren er enorm hos vores parti i øjeblikket
og desværre er det langt fra alle reformer, der er socialt
afbalancerede. Tilsyneladende er der kun én gruppe der skal
friholdes for at miste enhver form for ydelser og privilegier – de
ældre, som jeg selv snart kommer til at tilhøre.
Jeg har netop (26. december) læst på TV2 News, at vores
socialdemokratiske statsminister har sat Margrethe Vestager på
plads om pensionister.
Til Jyllandsposten er Helle Thorning citeret for at have udtalt
”Vi har ingen planer i regeringen om at ændre på nogen af
ydelserne til de ældre”. Jeg er bestemt ikke radikal, men jeg er
110 % enig med Vestager i, at man ikke nødvendigvis er fattig
og nedslidt, selvom man er pensionist, men at der tværtimod kan
være pensionister, der har disponible indkomster der ligner andre
lønmodtageres.
En meget nær og god ven af os har en pensionsindkomst, der
ligger over min arbejdsindkomst. Han er en god socialdemokrat
og er selv stærkt forundret over, at han kan tage offentlige
transportmidler til stort set ingen betaling – selvom han har en
indkomst, der overstiger mange almindelige lønmodtageres
indkomst.
En kollega på min arbejdsplads har en samlet pensions- og
arbejdsindkomst på 1,2 millioner kroner om året. Også han kan
køre med de offentlige transportmidler til ren spotpris – ene og
alene fordi han er blevet 65 år. Jeg tænker, at han griner hele
vejen hen til banken.
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Gennem adskillige år tillod man rige pensionister at bedrive
ren skattetænkning med indfrysning af ejendomsskatter til
ustyrligt lave renter. Kommunernes Landsforening kæmpede
imod systemets urimeligheder i årevis og til sidst lykkedes det.
Fra 1. januar 2011 blev renten hævet fra 0,5 til 2,93 procent og så
var det i vid udstrækning slut med, at være bank og långiver for i
hvert fald ejendomsskatten til de rige pensionister.
Et arbejdssøgende par på kontanthjælp (uden børn) skal af en
indkomst på ca. 21.000 kr. brutto betale ALLE udgifter, herunder
transport i forbindelse med jobsøgning.
Hvor i alverden er rimeligheden i, at en kontanthjælpsmodtager
der skal jobsamtale i København skal betale det dobbelte for tog
billetten, hvorimod en social tur til København for pensionisten
med samme eller større indkomst kan gøres for det halve.
Selvom jeg som sagt om få år kommer selv at nyde glæde af
de nuværende regler må jeg klart melde ud – jeg er IKKE enig
med vores statsminister.
Jeg mener i høj grad, at netop vi socialdemokrater kritisk skal
se på ydelser og privilegier der udelukkende tildeles pga. en
bestemt alder og uden økonomisk behov og jeg er helt parat til at
acceptere, at det også kan komme til at gå ud over mig.

Nicolai Elmkvist Johansen
Næstformand DSU Næstved

Kære partikammerater
Vi står foran et skelsættende år hos os Socialdemokrater. Vi
har til september haft regeringsmagten i tre år. Tre år der for
nogle har været svære at håndtere, da der er nogle som har følt
at regeringens politik måske ikke har været solidarisk eller rød
nok.
Jeg vil give dem ret i at salget af 19% af aktierne i Dong, til
et firma, som var medskyldig i den finanskrise vi har nu, ikke
virker ret solidarisk eller rødt, men hvornår har Bjarne Corydon
været det?
Noget man ikke kan bebrejde regeringen for er, at man
sådan set har lavet en hel finanslov færdig, og støttepartiet
til regeringen, som i gennem hele processen var enig med
regeringen, lige pludselig vender om på et ben, og kommer med
et krav, som de ved at de ikke kan få i gennem. Dette er - for
mig at se - ikke regeringens eller finansministerens skyld, men
Enhedslistens. At de ikke ville støtte op om en finanslov, hvor at
de borgerlige blev holdt udenfor.
Noget af det, der også sikrer at vi i fremtiden også har
velfærden i Danmark, er den nye togaftale, som sørger for at
vi danskere kan få hurtigere og bedre tog, som også sikre at
vi skaber nye arbejdspladser for de mange ledige, som lige nu
mangler et job.
Vi skal sikre os, at vi står godt udrustet til 2015, sådan så vi
kan beholde regeringsposten i 4 år endnu. ”Hvordan gør vi så
det?”, vil I måske spørge om. Det er der tre ord der svarer på

det. Fællesskab: vi skal stå sammen og kæmpe for det, som vi
tror på. Uanset hvor dårlig en politik man synes, regeringen
fører, så skal man stadig huske på om vi vil have Lars Løkke og
hans kuld i regeringen igen. Se hvordan det gik sidste gang.
Solidaritet: Vi skal være solidariske overfor både vores
partikolleger, venner, men også overfor vores modstandere. Vi
skal sørge for at vi kan vise folk at vi har ført Danmark videre
efter 10 år i mørket. Dette kan vi kun gøre, hvis vi har nok
solidaritet til at byde alle velkomne.
Kæmp: Vi skal kæmpe en hvis legemsdel ud af bukserne, da
det kun er på denne måde, vi kan få vendt vælgerne. Vi skal
stå fast på vores Socialdemokratiske mærkesager - nemlig at
alle er lige, og alle har ret til fx at gå i skole og komme gratis
på sygehuset. De ældre har lov til at få et bad om ugen og ikke
ligge i to uger i en våd ble.
Vi skal være arbejdernes og middelklassens parti igen og ikke
lade Kristian Thulesen Dahl og DF stjæle vores vælgere. Vi
skal vise, at vi er de rødes flagskib, og for at vi kan gøre det må
vi stå sammen overfor liberalismen og egoismen.
Danmark for folket, som vi synger i en af vores gamle
arbejdersange. Det skal være Danmark for folket, og det skal
vi sørge for. Dette kan vi kun, hvis vi husker på, at vi alle skal
have ret til at få gratis sygehjælp, have ret til at gå gratis i skole
og få en anstændig hjælp, når vi bliver gamle og ikke kan klare
os selv længere.
Vi er det bedste for Danmark, og med os i spidsen skal vi nok
bevæge os fremad.
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Generalforsamling i Fladså partiforening
afholdes mandag den 24. februar 2014 i Kornmagasinet,
Tappernøje.

Generalforsamlingen starter kl. 19.00. Dagsorden i
henhold til vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den
10. februar 2014. Forslag sendes til flemming.bjerregaard@
privat.dk eller til Mårvænget 13, 4733 Tappernøje.
Inden generalforsamlingen er partiforeningen vært for
fællesspisning fra kl. 18.00.
Tilmelding skal ske til formanden telefon 55 96 55 84 eller til
Werner Elkjær på 21 65 57 74 senest den 16. februar 2014.
På bestyrelsens vegne
Werner Elkjær, Kasserer

Generalforsamling i Holmegaard
partiforening

afholdes torsdag den 13.marts 2014, Holmegaard Hallen,
Glasværksvej 1, Fensmark.
Generalforsamlingen starter kl. 19.00.
Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest den 11.marts 2014.
Forslag sendes til christian.von.benzon@live.com eller afleveres
på adressen Hindbærsvinget 2, Fensmark, 4684 Holmegaard.
Inden generalforsamlingen er partiforeningen vært for
fællesspisning i cafeteriet i Holmegaard Hallen fra kl.18.00.
Tilmelding skal ske til næstformand Jørgen Knudsen på telefon
26 20 68 29 senest den 11. marts 2014.
På bestyrelsens vegne
Christian v. Benzon, formand
Telefon 28 14 40 17

Generalforsamling i Næstved Syd
Metal, Åderupvej 12
Tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19.00

Fællesspisning kl. 18.00.
Dagsorden og invitation udsendes til medlemmerne snarest.

Generalforsamling 2014 i Næstved Midt
onsdag den 2. april 2014, kl. 19.00
i Metal´s lokaler, Åderupvej 12, 4700 Næstved.
Starter med spisning kl. 18.00.

Venlig hilsen
Bestyrelsen Næstved Syd

Generalforsamling i Nordvest
Socialdemokratiet i Næstved Nordvest holder ordinær
generalforsamling
onsdag 5. marts kl. 19 i 3F-huset, Holsted Park 29, Næstved
Dagsorden i h.t. vedtægterne.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden Lars Westermann (Kyse Bygade 24, 4700
Næstved - westermannkyse@gmail.com i hænde senest fire dage
før generalforsamlingen.
Udførlig dagsorden udsendes pr. brev til alle medlemmer.
Traditionen tro er der spisning forud for generalforsamlingen kl.
18.00. Her er tilmelding nødvendig - send den til formanden (se
adressen ovenfor) - helst en uge i forvejen.
Vi håber at mange medlemmer vil møde op til en interessant
aften sammen med gode partifæller.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Tak for et fantastisk valg

Susanne Lundvald

6.374 stemte på mig ved regionsvalget i november 2013,
det var helt overvældende og det høje stemmetal måtte bare
udnyttes. Vores spidskandidat på den socialdemokratiske liste
Steen Bach Nielsen formåede ikke at få flertal til at fortsætte
som regionsrådsformand, og han valgte derfor at træde
tilbage i gruppen. Derfor lå det lige for, at jeg skulle gå efter
gruppeformandsposten i den socialdemokratiske gruppe. Den lå
nu ikke lige og ventede på et sølvfad, så der måtte en afstemning
til i gruppen inden posten var min. Det betød jo bare et ekstra
valg, som jeg skulle vinde.

Som nyvalgt gruppeformand var det mig, som skulle
forhandle en mulig konstituering igennem med den borgerlige
flertalsgruppe, så det blev en tid med mange møder på kryds og
tværs af de politiske partier.
Det lykkedes at få en god konstitueringsaftale, som har
givet gode betydningsfulde poster til mange socialdemokrater.
Vi fik andennæstformandsposten i regionsrådet, 4
pladser i forretningsudvalget, 4 udvalgsformandsposter
og 3 næstformandsposter i de udvalg, hvor vi ikke har
formandsposten. Det betyder at alle vore socialdemokrater i
regionsrådet får positioner, hvor de i de kommende fire år har
mulighed for at blive set og hørt, og hvor vi kan få indflydelse på
politikken.
Hvor står jeg så selv, og hvilke områder skal jeg arbejde med.
Jeg er nu valgt som anden næstformand i regionsrådet - det
betyder at jeg er med i formandskollegiet, som ud over mig
består af regionsformanden Jens Steenbæk(V), og første
næstformand Peter Jacobsen (DF).
Jeg har også fået en plads i forretningsudvalget, det er her
alle de økonomiske beslutninger tages, og hvor vi følger driften
tættere end i de øvrige rådgivende udvalg. De fleste politikker
bliver udarbejdet i et af de 8 rådgivende udvalg inden de kommer
op i forretningsudvalget og senere i regionsrådet.
I Udvalget for sygehusbyggerier, innovation og herunder
det præhospitale område, som er ambulancekørsel, lægebil,
helikopter mm. skal jeg arbejde tæt sammen med Jens Ravn
(V) som er formand for udvalget. Det bliver en spændende
plads, hvor jeg skal følge sygehusbyggerierne og ikke mindst
evalueringen af vores præhospitale beredskab.
En plads i Vækstforum som næstformand bliver det også til,
her er det samarbejdet om at skabe vækst for vore virksomheder
og nye arbejdspladser til sjællandske borgere, som kommer i
fokus
Endelig bliver jeg også indstillet til bestyrelsen for SOSU
Sjælland, og er kandidat til det regionale beskæftigelsesråd.
Det kommer flere poster til i løbet af året, idet der bliver
en plads i bestyrelsen i Danske regioner, men det må I hører
om på et senere tidspunkt, da vi endnu ikke er færdige med
konstitueringen.
Jeg har dermed fået alle de pladser, som jeg kunne ønske mig,
og som jeg mener jeg kan varetage på forsvarlig vis. Min største
udfordring bliver at nå det hele samtidig med mit arbejde. Med
ekstra fokus på kalenderen og skarp prioritering så skal det nok
lykkes.
Jeg ser frem til, at jeg i de kommende fire år som
gruppeformand skal sikre socialdemokratisk indflydelse i Region
Sjælland.
Tak for valget og jeres store opbakning!
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Løst og fast
om valgfesten på De Hvide Svaner
Af Ida Marker
Redaktøren bad mig om at skrive lidt fra valgfesten på De Hvide
Svaner lørdag den 11. januar. Det bliver en meget kedelig artikel
uden billeder og meget lidt Se og Hør agtigt (tror jeg.)
Kredsbestyrelsen havde på forhånd vedtaget at der var loft på
deltagerantallet, og at det kun var for partimedlemmer – vi er jo
ansvarlige i forhold til foreningens økonomi og alt det der. Men
alle medlemmer var inviteret, og de 125 først tilmeldte ville få en
plads. Da tilmeldingsfristen var udløbet var der en lille venteliste,
og de fik så også mulighed for at komme med – så vi endte med
133 glade socialdemokrater på selve dagen. Vi fik dejlig mad,
noget at drikke og en summen af stemmer undervejs.
Efter maden holdt jeg en tale med tak til alle de mange
aktive medlemmer, særligt fremhævet blev butiksdamerne, de
afgåede byrådsmedlemmer og regionsrådsmedlemmer og vores
husfotograf Benny og grafiker Mie(hvis arbejde hjemme ved
PC’en sparer os for tusindvis af kroner). Nogle af os er valgt til
poster med arbejde i, andre er bare klar til at tage opgaver - uden
alle de frivillige ingen valgkamp. Alle de nyvalgte fik en glad
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sang om at de bare skal arbejde videre og ingen gaver. Carsten
takkede også for valgkampen og den store indsats, vi alle havde
ydet. Meget glæde, latter og klapsalver.
Der er ikke taget billeder – i hvert fald ikke officielle billeder,
men vi havde klædt os pænt på og taget det gode humør og
snakketøj med. Mange blev også set på dansegulvet senere på
aftenen.
I bedste Se og hør stil kan oplyses at borgmesteren blev set
sammen med fru Lisbeth på dansegulvet, at Magnus ankom som
en af de sidste efter et andet arrangement, men ikke var blandt de
første til at gå - at et nyvalgt byrådsmedlem var iført en flot rød
kjole, at formanden var iført en sort kjole med røde roser og bar
røde sko - at flere byrådsmedlemmer blev set på dansegulvet – at
rygerne som sædvanligt afholdt deres egen hyggestund udenfor
– at socialdemokrater taler meget - og at det var godt, at ikke alle
skulle køre bil, da festen sluttede.
Det var en rigtig hyggelig aften!

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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Holsted Park
Park 29
29
Holsted

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

Fuglebjerg,

tlf. 55- 54
51 12
tlf. 55 45 32 05
HK Næstved
Næstved
Slagelse
HK
- Slagelse
En personlig og mindeværdig afsked.
Ndr. Farimagsvej
Farimagsvej 16
16
Ndr.
Aftaler træffes gerne i hjemmet.
4700
Næstved
4700 Næstved Holsted Park 29
Sydøstsjælland
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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Formand for
socialdemokraterne i Næstved
Ida Marker, Kalbyrisvej 99,
4700 Næstved, tlf 26 13 36 20
idamarker@gmail.com

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

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

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

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

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

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, Næstved Nordvest
Lars Westermann
Kyse Bygade 24, 4700 Næstved
Tlf. 55 44 50 98
westermannkyse@gmail.com

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
VVS I KØL I ENERGI
23 28 35 36
emilblicher@gmail.com

HYLLESTED

Aktivitetskalender
Dato
Lørdagsmøder Aktivitetsudvalget
Kredsen
Partiforeningerne
17. februar					
24. februar				
Fladså
					
Generalforsamling
					
Kornmagasinet
					
Kl. 19.00
1. marts
Hos Metal
4. marts				
Næstved Syd
					
Generalforsamling
					
Metal kl. 19.00
5. marts				
NordVest
					
Generalforsamling
					
3F-huset kl. 19.00
18. marts					
						
13. marts				
Holmegaard
					
Generalforsamling
					
Hallen kl. 19.00
April
Dato følger		
Debat-optakt
			
til EU valg.
			
Sted: Følger
2. april				
Næstved Midt
					
Generalforsamling
					
Metal kl. 19.00
5. april
Hos Metal
23. april					

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

Cafe Thorvald
Britta Thomsen

23 år som borgmester
i Næstved, Henning Jensen

Martin Valsted og Ulla

