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Leder
Af Flemming Bjerregaard

Forår i Danmark – lad os håbe at det også er forår for os socialdemokrater
Selvfølgelig vil vi helst vinde, men et nederlag til de andre kan
også bruges. Allerhelst skulle det være de politiske argumenter
og mål, der skulle føre til en sejr og dermed mulighed for at gøre
et stykke arbejde for at forbedre situationen for de grupper vi
repræsenterer. Ingen, der har fulgt pressen de sidste måneder,
har vist ikke kunnet overse, at pressen er mere interesseret i at
opfordre til mudderkastning og lade de politiske budskaber stå i
baggrunden, frem for at åbne den politiske debat.

Sådan gik det. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Det, at kaste med politisk mudder, er som at deltage i en boksekamp – du får nogen på huden uanset om du vinder eller taber,
og du ser ikke for køn ud bagefter.
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Villighed til at samarbejde politisk, for at gøre det bedre for os
alle, belønnes på sigt – sådan burde det i hvert fald være. Lad os
lokalt arbejde efter det.
Tillykke til de nye formænd for region, kreds og foreninger
s også i Jeres positioner skal I arbejde med samarbejde for øje
s herved kommer vi længst til vore mål – politik behøver nødvendigvis ikke at være et blodigt håndværk.
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Susanne Ea Svendsen,
kredsformand

BUDGET – det muliges kunst
Forleden dag læste jeg på Næstved Kommunes hjemmeside en invitation til at komme med gode forslag til næste års budget. I samme åndedrag henledes opmærksomheden på at den økonomiske situation i Næstved Kommune gør, at vi skal finde besparelser på 110 mio.kr. til
budget 2015. Så gode ideer til at gennemføre reduktioner
med begrænset virkning for borgerne er meget velkomne.
Med andre ord kan jeg som borger i Næstved være med
til at påvirke de besparelser, der bliver besluttet.
Hvad ville jeg umiddelbart synes jeg eller andre kan
undvære? Det er ikke et spørgsmål som kan besvares
entydigt, det har i høj grad noget at gøre med hvor man
selv er i livet, ens politiske ståsted og ikke mindst ens
viden om, hvordan verden er skruet sammen med love,
forordninger, og hvilke konsekvenser en besparelse afleder i forhold til andre områder.
En helt anden dimension er, hvilke forventninger vi som
borger har til hvad ”kommunen” har ansvar for. I alle offentlige institutioner er der sneget sig et nyt begreb ind,
forventningsafstemning, som ifølge Socialstyrelsens de-

finition ”handler om, at parterne enkelt og konstruktivt
får givet udtryk for, hvad man har brug for. At man har
en dialog om, hvad den ene og den anden ønsker og har
brug for. Det giver mulighed for at få en dialog om, hvad
der er muligt at realisere.”
Det mit indtryk at byrådets medlemmer i høj grad har
et stor ønske om at have denne dialog med os borgere,
men det som indimellem går galt er, at de ikke altid får
kommunikeret ud hvorfor de traf den ene eller anden
beslutning – med andre ord stiller det krav til politikerne om at være mere konkrete i deres politiske udmeldinger.
Budgetlægning vil altid være forbundet med et valg, og
ofte er der tale om at der må indgås kompromisser i forhold til de overordnede mål man har sat sig, når indtægter og udgifter ikke balancerer.
Der ligger et stort arbejde forude for vores politikere,
men med et socialdemokratisk ledet byråd har jeg fuld
tillid til, at de vil opnå det bedst mulige resultat.

Kære medlem
Vi betaler ikke tøj, ferierejser eller rengøring for vor formand.
Men vi har udgifter til f.eks. husleje, medlemsmøder og valgkampe.
Derfor opkræver vi partiskat hos alle, der har fået et lønnet tillidshverv i egenskab af at være partimedlem. Foruden byrådsmedlemmer, kan det være som hegnsynsmand, domsmand eller
nævning. Partiskatten udgør 3% af vederlaget – før skat. Hvis du
er i tvivl om du skal betale partiskat eller beregningen, er du velkommen til at kontakte mig. Partiskatten indsættes på vor konto
5355 0700788 i AL. Husk at skrive navn samt anledning. TAK.
Med venlig hilsen
Hanne Simonsen, kredskasserer
mail: hansialle@fensmarknet.dk, tlf. 5151 7974

Kom til lørdagsmøde
Den 1. lørdag i måneden kl. 9.00 - Metal, Åderupvej i Næstved
Alle medlemmer i Næstved Kommune er velkomne!


Kredsgeneralforsamling
- 14. maj i Næstved Hallernes Cafeteria
De 94 partimedlemmer, der var mødt op
til Næstvedkredsens generalforsamling
blev bl.a. vidne til et formandsskifte, idet
Susanne Svendsen overtog posten efter Ida
Marker, der ikke genopstillede.
Her et par stemningsbilleder fra en hyggelig aften.

Regionsrådets
vision og handlingsplan

Regionen

Af Susanne Lundvald
Region Sjælland

Det samlede Regionsråd har udarbejde en vision og en
handlingsplan for perioden 2014-17. Den samlede plan
kan læses på regionens hjemmeside.
s
Regionsrådets vision: ”Sammen skaber vi udvikling, nye
muligheder og bedre sundhed – Region Sjælland er til
for dig”.
Et af underpunkterne, ”Fokuseret sjællandsk vækst og
erhvervsudvikling”, har vi arbejdet videre med i den
socialdemokratiske gruppe.

s

s

A-holdets udspil:
Region Sjælland sejler mod nye horisonter
Kursen sættes, med lasten fuld af gode ideer og denne
gang skal vi også have de ufaglærte med.
Vision:
Region Sjælland vil på et bæredygtigt grundlag tilvejebringe de bedste rammevilkår for små og mellemstore
virksomheders muligheder for at skabe nye arbejdspladser.
Strategier:
s Region Sjælland vil støtte alle bestræbelser på at udvikle teknologier i vores region, der sikrer, at vi i tide
når en balance mellem de resurser, der er tilgængelige og de resurser, vi forbruger.
s Målet er at blive CO2 neutrale.
s Region Sjælland vil sammen med Region Hovedstaden, Region Skåne og Københavns kommune sætte



s

s

s

en fokuseret dagsorden for en konkurrencestærk
skandinavisk metropol på 3,8 mio. indbyggere under
”brandet” ”Copenhagen”.
Region Sjælland vil sammen med regionens kommuner tage initiativer til, at der udrulles fibernet med
høj kapacitet og kvalitet til alle områder i regionen.
Region Sjælland vil gå foran i brugen af de nye digitale muligheder i sundhedsvæsenet og administration.
Region Sjælland vil tage initiativ til at skabe netværk mellem regionens erhvervsorganisationer, der
sammen med region og kommuner skal afdække,
hvordan bureaukratiske barrierer for små og mellemstore virksomheder kan afløses af vejledning og
servicering til afhjælpning af problemerne vedrørende virksomhedernes udvidelser, energisatsninger
og miljøproblemer.
Region Sjælland vil give tilskud til små og mellemstore virksomheders anvendelse af konsulenter til
udvikling af virksomhedernes konkurrenceevne med
halvdelen af udgiften op til max. 30.000 kr.
Region Sjælland vil støtte initiativer, der medvirker
til at tilvejebringe de kompetencer, der er behov for i
udviklingen af de små og mellemstore virksomheder.
Region Sjælland vil præmiere virksomheder med nye
forretningsmuligheder, der ønsker at slå sig ned i
vores region.

De kommende måneder vil vise hvor langt vi når, og om
vi får vores strategi søsat.

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



Nye tider – Nye opgaver
Emil Blicher
Formand DSU Næstved

Af Hanne Sørensen
Medlem af Næstved Byråd

Tror sent jeg glemmer tirsdag den 19. november 2013,
eller skulle jeg nærmere sige den 20. november, meget
tidligt om morgenen. Det var en fantastisk dag og nat,
fyldt med gode oplevelser, fællesskab og som jo heldigvis
faldt godt ud for mig.
Så kom der en meget lang periode, fra jeg var valgt, til
vi skulle rigtigt i gang i det nye byråd, det føltes som
meget lang tid. Vi var alle klar til at gå i gang, men måtte jo vente til 1. januar 2014. Men så var det også bare
i gang, fra den ene dag til den anden. Ventede spændt
på hvilke udvalg jeg skulle sidde i, de første møder og
selvfølgelig den første gang jeg satte mig på MIN plads i
byrådet. Alt sammen noget af en oplevelse.
Alle nye byrådsmedlemmer skulle på Kattegatkursus i
Rungsted og senere med hele det nye byråd til seminar
med et meget spændende emne, MÆRK NÆSTVED.
Jeg havde under valgkampen haft et stort ønske, hvis
jeg kom ind i byrådet, det var at komme i havneudvalget. Jeg synes det var et meget spændende område, og
jeg ville gerne være med i den udvikling havnen var i
gang med. Det lykkedes at komme i havnen og straks
blev jeg kastet ind i kampe omkring badehus som skulle
flyttes om sommeren, eller skulle det nu også det? En
ny terrasse ud for bageren på Enø, var noget der kunne
sætte sindene i kog, og da kajen valgte at falde sammen,
var der jo nok at tage fat i.

Den nye socialdemokratiske kamp
telse af vandråd, grødeskæring, rottebekæmpelse, fællesregulativer. Utroligt spændende, men også svært og
rigtig mange regulativer at sætte sig ind i. Jeg er på vej
og er meget glad for det samarbejde vi har i ”rød stue”,
formøderne til Teknisk Udvalg, er guld værd. Her har
jeg haft mulighed for at spørge de erfarne til råds, så
jeg føler jeg er klædt bedre på til udvalgsmøderne. Blev
valgt som formand i Taxinævnet, her er jeg til gengæld
på hjemmebane, det er et rart sted at være.
Disse opgaver er store udfordringer for mig, men utroligt spændende og jeg tager med glæde de udfordringer
op, der kommer de næste 4 år.
Min dagligdag er fyldt med udfordringer i mit arbejde
som socialpædagog, med socialt udsatte borgere. Socialpædagogik er også politik, politik er en del af min faglighed. Mine kollegaer og jeg yder professionel omsorg og
støtte på samfundets vegne, en samfundsmæssig opgave.
”Socialpædagogik betaler sig”, det er en stor del af min
arbejdsdag, derfor er det en endnu mere spændende,
udfordrende udvikling for mig, at være en aktiv del af
både Teknisk Udvalg og Havneudvalget.
Jeg har store forventninger til vores samarbejde i Byrådet, da dette samarbejde sætter spor hos Næstveds
borgere.

Teknisk udvalg blev det andet udvalg og her var der
rigtig meget nyt. Kollektiv trafik, vintertjenester, opret-



Hele velfærdssamfundet er bygget på en præmis, som
socialdemokrater altid må tænke på: Lighed. Denne
tanke om, at alle skal have de samme muligheder uanset hvilke sociale eller økomiske lag, man kommer fra.
Det er gang på gang blevet påvist, at en høj lighed giver
et generelt bedre samfund for alle – rig som fattig.
Desværre er der kommet en tendens i vores samfund
som siger, at velfærdssamfundet hører det forrige århundrede til og skal “effektiviseres”. Disse ord – som regel opfundet af borgerlige meningsdannere og politikere
– betyder for det meste nedskæringer. Dette betyder dog
ikke, at vi ikke hele tiden skal tænke på, hvordan vi gør
velfærdssamfundet smartere, men det må aldrig betyde,
at der skal skæres ned i kernevelfærden.

magten (med skiftende ledere) i ti år. I disse ti år under
højkonjunktur (som i høj grad kom fra den forrige socialdemokratiske regering) gav VK regeringen sammen med
Dansk Folkeparti skattelettelser ud til de rigeste i samfundet samtidig med, at der blev skåret hos de fattigste.

Næstved
Ikke nok med Begravelsesforretning
at Danmark var det mest lige land for
bare 13 år
siden – altså52,
datlf.VK
magten
Ringstedgade
55 fik
72 31
12 – så har vi
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i
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i VesteuroHolmegaard,
Fuglebjerg,
pa. tlf.
Det
skyldes
som
sagt
VK’s
utallige
skattelettelser
i
55 54 51 12
tlf. 55 45 32 05
toppen, men det skyldes lige så meget os selv.
En personlig og mindeværdig afsked.
Aftaler træffes gerne i hjemmet.

Holsted Park 29

Efter Liberal Alliance er vokset sig stærkere og stærkere, og CEPOS får mere og mere taletid, så er det pludselig blevet i orden at tale ned til alle arbejdsløse. Det er
ikke længere forargeligt
at generalisere en hel gruppe af
www.begravelsedanmark.dk
Dansk Ligbrænding
Erik
Christiansen der har Tidligere
mennesker,
mistet deres
arbejde og kalde dem
for dovne. Og det er i langt højere grad i orden at skære
ned på de indkomstgrupper, der i forvejen har mindst.
Vi skal fx ikke mange år tilbage for at dagpengeperioden var på ni år – nu bliver der snakket om, at den skal
endnu længere ned fra de i forvejen beskedne to år.

HK Næstved - Slagelse
Vi må som socialdemokrater slå næven i bordet, og sige
Ndr. Farimagsvej
at det er nok16
nu. Vi kan ikke blive ved med at skære ned
Da VKO havde magten i ti år fra 2001 til 20114700
svigtedeNæstved
på de velfærdsydelser, vi har i Danmark i troen på, at
de vælgerne totalt ved at love mere velfærd for færre
hvis bare man skærer mere, så får folk “incitament” til
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som han vidste var umuligt, men bibeholdt alligevel

Jeg ved i dag rimeligt meget om spuns, belægning på
promenaden, strategiplaner for fiskere og meget andet,
end jeg nogensinde havde drømt om. Var med udvalget i
Grenå. Her var vi på sejltur, ude og se den kæmpestore
havvindmøllepark ved Anholt – det var en helt fantastisk oplevelse, hvor både DONG og SIEMENS berettede om de meget store projekter, de har gang i. Er I klar
over hvor store de vindmøller er, når man er så tæt på?
Det er et udvalg i udvikling og jeg kan se, at der hører
jeg til. Stor tak til de erfarne medlemmer af udvalget. I
har alle taget godt imod mig.

Danmarks velfærdssamfund er et af verdens bedste.
Vi har et skolesystem for alle unge, så uanset hvor stor
dine forældres pengepung er, så kan du komme i en god
folkeskole. Vi har et fantastisk sundhedssystem, som
bygger på, at alle er lige og kan få den hjælp, de har behov. Dette (og meget mere!) er Socialdemokratiets skyld
og danskernes tro på velfærdssamfundet. En tro på at
velfærdssamfundet i den skandinaviske form er den
bedste måde at fået samfund til at fungere på.

er E-mail:5355@al-bank.dk·www.al-bank.dk
der.

GLUMSØ BOGTRYKKERI A/S

Annonce
i Kurer

Din Tryksagspartner

Holsted Park 29

3F Sydsjælland
Holsted Park 29, 4700 Næstved
sydsjaelland@3f.dk
HK Næstved - Slagelse
Ndr. Farimagsvej 16
4700 Næstved
Tlf. 33 64 37 20Næstved
· Fax 33 afdeling
64 37 77

Socialdemokraterne

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

Næstved
Banegårdspladsen
2, 4700 Næstved

Tlf. 55 75 11 36

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

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

Regionen

Ny Regionsformand

Regionen

– den 7. maj i Ringsted
Jeg er også blevet bedt om at komme med nogle betragtninger om mine visioner som formand for Socialdemokraterne i Region Sjælland.

Af Ida Marker
Regionsformand

I alle de år, jeg har været med, har flere af kredsbestyrelsens medlemmer set meget trætte ud, når der blev
sagt repræsentantskabsmøde. Denne demokratiske forsamling i vores parti finder sted hvert år og er i virkeligheden et meget vigtigt led i årets gang. Men det foregår
også efter klare og fastlåste retningslinjer, som godt kan
virke noget tunge.
Det var ikke bedre, da det var i amtet – så det er ikke
regionens skyld. Vi har gjort meget for at modernisere
og forbedre afviklingen af mødet, men der er langt igen,
før det er ”årets højdepunkt”, som Christian von Benzon
plejer at sige. Men nu ligger det en hverdagsaften, så vi
skal ikke som tidligere afsætte den mest solrige lørdag
i maj måned til det – og vi skal ”kun” køre til Ringsted,
som ligger næsten midt i regionen.
Endnu bedre er det at vores partiformand og statsminister kommer og aflægger politisk beretning, det gør hun
i alle 5 regioner. Der er også mulighed for spørgsmål til
formanden.
På den baggrund er det fantastisk dejligt at sige, at
Næstved Kredsen endnu en gang mødte fuldtalligt op og
repræsenterede medlemmerne på smukkeste vis.
Men dagsorden blev overholdt helt traditionelt med
beretning fra den afgående formand Søren Grejsen,
Europaparlamentsmedlem Britta Thomsen, hovedbestyrelsesmedlemmerne, gruppeformand Susanne Lundvald,
DSU, regnskabsfremlæggelse og alt hvad dertil hører.
Alle bilag var udsendt til tiden til de delegerede og der
var kun moderat spørgelyst fra salen.
I virkeligheden sad de fleste sikkert og ventede på valgene. Der skulle vælges ny formand for 1 år, da Søren
Grejsen allerede sidste år havde meddelt, at han ikke
ønskede at sidde længere. Der var to kandidater til posten og forsamlingen valgte Ida Marker. Næstformand
Christian Kryger og kasserer Knud Henning Nielsen
blev genvalgt uden modkandidater. Der var kampvalg



om de tre hovedbestyrelsesposter – her blev Lise Lotte
Møller, Morgan Krüger og Jens Georg Bagge valgt. Alle
hovedbestyrelsesmedlemmerne understregede flere gange deres store ønske om at blive inviteret ud i kredsene.
Endnu en gang et godt repræsentantskabsmøde med flot
fremmøde fra de fleste kredse, gode rammer i Ringsted
Kongrescenter og vi ser frem til næste års møde.

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

P.Holmegaard,
E. Jensen A/S

Fuglebjerg,
tlf. 55 45 32 05

tlf. 55 54 5112,
12
Gramsvej
Næstved En personlig og mindeværdig afsked.
Aftaler træffes gerne i hjemmet.

Alt malerarbejde
udføres

55 72 99 86
Erik Christiansen

www.begravelsedanmark.dk
Tidligere Dansk Ligbrænding

Det er en stor organisation at være formand for. Der er
12 kredse, som er meget forskellige, både i geografi og
medlemsantal. Der er kredse, der består af en kommune
og fungerer som enhedsorganisation (ligesom Næstved),
der er kredse med flere kommuner – der er kredse med
folketingsmedlemmer og der er kredse uden. Alle disse
forskellige kredse skal samarbejde på det organisatoriske plan, til gavn for Socialdemokratiet i hele regionen.
Formelt er opgaven at være ansvarlig for opstilling og
agitation til regionsvalget og formidle samarbejdet med
Regionsrådsgruppen. Egentlig det samme som kredsen
eller fællesledelsen gør i forhold til byrådsgruppen.
Regionsformanden er medlem af hovedbestyrelsen og er
sammen med de tre øvrige valgte medlemmer ansvarlig
for at repræsentere regionen i partiets hovedbestyrelse
og være bindeled mellem hovedbestyrelsen og de enkelte
kredse. Det er en af de opgaver, vi skal blive langt bedre
til at løse.

personer fra forretningsudvalget (ARU) følger gruppen.
Opgaven er dels at være opmærksom på de løbende sager, dels at kende gruppens medlemmer og arbejdsform
– det er vigtigt, hvis der opstår problemer eller udfordringer og spændinger i gruppen. Og så vil det jo være
en fordel, hvis vi på denne måde også kom til at være på
forkant en gang imellem, hvis der er sager på vej, hvor
der er basis for at involvere medlemmerne eller bestyrelsen i en diskussion.
Jeg vil sætte fokus på at organisationen skal fungere og
at vi skal arbejde bedre sammen på tværs af kredsene.
Derfor har jeg opstillet disse mål allerede inden jeg blev
valgt:
s Flere aktiviteter for medlemmerne – også på tværs af
kredsene
s Vi skal blive bedre til at binde regionsbestyrelsen
og hovedbestyrelsen sammen – derfor skal vi blive
bedre til at tænke fremadrettet i arbejdet. Mere diskussion og mindre orientering.
s Mere bestyrelse (altså mere kredsformænd) og mindre ARU/forretningsudvalg. Vores møder skal være
velorganiserede og interessante – derfor skal vi stille
krav til hinanden om at være velforberedte og at beslutninger træffes og gennemføres af bestyrelsen.
s Vi skal ikke afholde møder uden at have et klart formål med dem – vi skal bruge skriftlige orienteringer
og mails langt bedre i arbejdet.
s Nedsatte arbejdsgrupper skal have en klar og veldefineret opgave og kompetence – alt skal ikke vendes
flere gange i bestyrelsen og ARU, hvis det ikke er
nødvendigt.
s Til gengæld kan vi som regionsbestyrelse godt gå ind
og stille krav til de folkevalgte om at deltage både i
bestyrelsesmøder og i andre medlemsmøder. De kan
ikke blive valgt uden os!

Næstved Begravelsesforretning

Det er de fem regionsformænd, der forhandler eller
aftaler med hinanden, hvis der er særlige vigtige eller
ømtålelige emner, der skal tages op i hovedbestyrelsen
eller direkte med paritets absolutte ledelse. Når de
fem er enige (og det er de absolut ikke altid), så er det
meget vanskeligt at komme uden om. Det kan handle
om fordeling af de nationale valgmidler, partikontorets
fremtid, emner for kommende kongresser og mange andre aftaler af forskellig art (f.eks. i forbindelse med EU
valget – men gælder faktisk i alle sager). Her vil mine to
år i hovedbestyrelsen absolut være en fordel. Jeg kender
formændene, og de kender mig.

Ringstedgade 52, tlf. 55 72 31 12

Holmegaard,
tlf. 55 54 51 12

Fuglebjerg,
tlf. 55 45 32 05

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

Men jeg har allerede planlagt at starte en rundtur til
Jeg anser det kommende regionsvalg for den næste foralle 12 kredse for
at lære dem bedre at kende, for at få
mands vigtigste opgave. Valget finder sted i november
www.begravelsedanmark.dk
flere
ansigter
på
og
lytte til, hvad
der rør
sig derude. Det
2017. Hvis vi skal have formandsposten i Regionsrådet
Tidligere
Dansk
Ligbrænding
Erik Christiansen
er vigtigt at jeg som formand ikke kun har min egen
tilbage, så starter valgforberedelserne senest i 2015.
kreds som bagland. Jeg vil være hele regionens formand.
Samtidigt skal der også lægges kræfter i at rekruttere
kandidater til valget – det skal heller ikke vente til
Ida Marker
sidste øjeblik. Og det gør vi bedst ved medlemsrettede
aktiviteter, hvor ”måske-kandidater” får muligheder for
at prøve sig selv af.

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

I det hele taget ser jeg den kommende formand i et tæt
samarbejde med regionsrådsgruppen. Det er vigtigt at vi
som organisation bakker op, støtter og følger i forhold til
gruppens arbejde. Derfor ser jeg også helst at to til tre



Et byrådsmedlem
har ordet

vil de fortsætte deres midlertidigt afbrudte projekt med
at afvikle velfærdssamfundet og øge uligheden. De vil
genetablere privathospitalerne til gavn for de velbemidlede, se stort på social dumpning og give plads for
kreativ bogføring i det private erhvervsliv. Vi kan være
helt sikre på, at det bliver de svageste, der skal betale
gildet.
Spareøvelserne indenfor Udvalget for Sundhed og Psykiatri og Udvalget for Omsorg er alvorlige på en helt
anden måde end inden for Teknik og Miljø. Ganske
vist går det ud over mennesker, når der skal skæres i
busdriften eller hver anden gadelygte slukkes. Det kan
være slemt nok, men det handler trods alt ikke om liv og

Af Helle Jessen
Medlem af Næstved Byråd
Helle Jessen, Klint på Enø – grafik

Når maj måned er gået, har jeg været af sted på konferencer, seminarer og ekskursioner af 2-3 dages varighed
6 gange siden februar. Dertil kommer diverse mindre
halvdagsture, temamøder m.v. plus naturligvis de obligatoriske udvalgs- og byrådsmøder. Med sæde i 3 udvalg
plus diverse råd og kommissioner har jeg måttet sande,
at medmindre man har et ”selvkørende” bagland, så kan
man ikke være fuldt og helt engageret.
Midt i de uendelige spareøvelser – som gør rigtig ondt
nu, hvor ”flødeskummet” forlængst er fjernet – er det
vigtigt at holde fast i, hvorfor man lod sig opstille, og
hvilke mærkesager man havde. Ellers kan man let blive
rendt overende i den hektiske strøm af borgerhenvendelser og svære beslutninger. Man må vælge sine kampe
og lære at prioritere – helst så man i al fald selv kan se
den røde tråd, i det man gør.
Efter mange år som organisationsaktiv indenfor bl.a.
det naturpolitiske område, har det været spændende at
skifte fra at skulle påvirke politikerne til selv at have
indflydelse på, hvilken dagsorden der skal sættes. I
politik handler det om at skubbe tingene i den retning,
som man gerne ser fremmet. Uanset på hvilken side af
bordet, man sidder.
Nogen har sagt til mig, at det er trist, at jeg som byrådspolitiker ikke lufter min hvasse pen i samme omfang
som tidligere. Men rollen som dagsordensætter uden for
byrådet er en ganske anden end inden for. Det betyder
ikke, at man bliver holdningsløs. Det er bare ad andre
kanaler, man kan påvirke tingene. Og jeg skulle hilse at
sige, at mulighederne for at få indflydelse slet ikke er så
dårlige, som nogen måske kunne tro!
I udvalget for Teknik og Miljø er alle i ”rød stue” nye og
uerfarne ud i byrådsarbejde. Kemien i udvalgsgruppen er
god på tværs af partiskel. Der er respekt for de politiske
forskelligheder. Men selvom tonen kan være gemytlig, så
er ingen dog i tvivl om, at i sidste ende handler det om at
bestemme. Ellers var der ingen grund til at have flertallet! Formanden og de to andre udvalgsmedlemmer er
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”gamle i gårde”. Det betyder at vi – der står til venstre
for midten – ikke kan læne os tilbage! I dette spil går det
også ud på, at den kloge narre den mindre kloge!

Nogen mener, at det kan være et fedt, om det er rød eller blå blok, der regerer. Der spares jo uanset. Men det
kan sagtens blive meget værre! Hvis Løkke og vennerne til højre igen får mulighed for at forene kræfterne,

Præcis i sådanne situationer bliver mit temperament
sat på prøve. Jeg håber, at jeg de næste 4 år får lært at
takle, at hykleri også kan være en del af det taktiske
politiske spil!

En tilskuers betragtninger

Almindeligvis er det således, at udvalgsmedlemmer ikke
kan rette henvendelse til embedsværket, medmindre det
går gennem udvalgsformanden – heller ikke næstformanden. Men da jeg fik formandsposten i Naturrådet,
fik jeg derigennem en – noget lettere – legal vej til forvaltningen! Ikke at det skal misbruges, men det er nu
meget rart! I dette forum var det nemlig tidligere landbruget, der næsten suverænt satte dagsordenen. Det er
det ikke mere...
Som folkevalgt må man forsøge at se tingene lidt fra
oven og træffe beslutninger, som er i tråd med såvel
partiets som ens egne holdninger. Man kan ikke stille
alle tilfredse. Verden ændres ikke fra den ene dag til den
anden. Men gennem strategiske træk og en god portion
tålmodighed kan man trods alt flytte noget. Ting tager
tid. Der gik f.eks. over 15 år, fra jeg første gang sagde
ordet ”jernbanesti”, til Fodsporet var en realitet!

død og livsforhold, der tangerer det uanstændige. Vi er
tvunget til at spare ikke bare ”ind til benet”. Det er hele
lemmer, der må amputeres. Det er frustrerende, når
DF-medlemmerne i de forskellige udvalg forargede proklamerer, at vi ikke kan være de konsekvenser bekendt,
som de tvungne besparelser afstedkommer. Nej, det har
de sandelig helt ret i! At de selv stemte for alle skattelettelserne – som vi nu betaler prisen for – under Fogh- og
Løkkefesten, kan de ikke huske mere...

Af Sand Jespersen
Medlem af partiet

Næstved Begravelsesforretning
Ros, kritik og ansvar

Stolte52,
socialdemokrater
Ringstedgade
tlf. 55 72 31 12 er ikke det samme som selvbevidste socialdemokrater. Det kan være en god ting at
Holmegaard,
Fuglebjerg,
rose hinanden for veludført arbejde. Men rosen bør være
tlf. 55 54 51 12
tlf. 55 45 32 05
begrænset til de tilfælde, hvor der virkelig er gennemEn ført
personlig
mindeværdig afsked. Hvor lokale socialdemonogetog
påskønnelsesværdigt.
Aftaler træffes gerne i hjemmet.
krater mødes, udvikler der sig hurtigt en roseklub, hvor
de tilstedeværende på skift roser hinanden og endda
af og til bifalende klapper ad hinanden. Ros avler ikke
styrkede kræfter. Ros og klapsalver betyder ikke, at man
løser problemerne.

Erik Christiansen

www.begravelsedanmark.dk
Tidligere Dansk Ligbrænding

Konstruktiv kritik anses i vid udstrækning i politiske
kredse og på mange niveauer som uhørt. I stedet for at
overveje kritikken, afviser man den som uønsket. Bortforklaringer er almindelige som erstatning for handling.
Det er desværre blevet almindeligt blandt politikere, at
man ikke tager ansvaret for noget, som har eller ser ud
til at få negative konsekvenser. Derimod har man travlt
med at fralægge sig ansvaret. Lokale socialdemokrater
burde hæve sig over denne almindelige tendens.

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

Det er helt nødvendigt, at man ser realiteterne i øjnene.
Man forsøger at tale tingene op. Det er naturligvis
farligt, hvis man altid taler tingene ned, men det store

underskud nu og i årene fremover burde drøftes meget
grundigt og reelt. Hvad er baggrunden for de manglende
penge, og hvordan vil flertallet i byrådet forsøge at løse
dette altoverskyggende problem? Partiets græsrødder
burde ikke lade sig spise af med letkøbte bortforklaringer, men burde forelægges helt realistiske redegørelser.
Det omtalte millionunderskud burde være i fokus,
samtidig med at man taler om nødvendige visioner.
Men visionerne betaler næppe underskuddet. Måske er
underskuddet indirekte årsagen til, at visioner forbliver
visioner. Underskuddet i kommunens regnskab er vel i
meget høj grad årsagen til kommunens dårlige tilstand
på mange områder. Byudvikling kan næpppe forekomme, så længe erhverv, lokal transport, skolevæsen og
ældreforsorg berettiget klager over tingenes tilstand.
Ligeværdighed
Politiske modstandere bør ikke omtales nedværdigende,
tværtimod burde man i socialdemokratiske kredse
have respekt for andres synspunkter, og måske af og
til erkende, at de kan have ret. I ligeværdighed opstår
mulighederne for en frugtbar diskussion og dermed for
politiske løsninger til gavn for kommunens borgere.
Som nævnt i begyndelsen, er ros og anerkendelse en helt
uundværlig størrelse, når den er begrundet. Hvis ikke,
bliver den indholdsløs og lidet motiverende.
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Fuld fart på transportpolitikken
– også internationalt

Af Kaj Olsen
Formand, Suså.
Medlem af 1. maj udvalget
Af Magnus Heunicke
Transportminister
Rejseladen i Suså
Rejseladen lagde rammen til et vellykket arrangement
med Den socialdemokratiske Forening som vært. 60
friske personer var mødt frem (fuldt hus) og hørte transportminister Magnus Heunicke og borgmester Carsten
Rasmussen tale. Carsten har jubilæum den 1. maj som
borgmester og rejseladen er stolt over at Carsten holdt
sin allerførste 1. maj tale i rejseladen.
Gl. Ridehus i Næstved
Lige fra kl. 7.00 var der stor tilslutning, og der skulle
sættes ekstra borde op. Den store tilslutning holdt hele
dagen igennem med gode faglige taler og en bred vifte af
politiske taler. Kl. 13.15 gik optoget igennem byen som
en markering af arbejderens kampdag, med vores lokale
politikere i spidsen. Kronen på værket var besøget af
Helle Thorning-Schmidt – Ridehuset var fyldt og lidt
mere til. Helle fik en hjertevarm velkomst og blev klappet op på talerstolen. En god dag vi kan se tilbage på
med tilfredshed.
Vi ses til næste år.

I den seneste tid har jeg haft rigtig travlt som transportminister. Jeg har lavet grundigt arbejde, der sikrer,
at transportpolitikken hele tiden bevæger sig fremad.
Jeg har været med til at sikre en ny metro til Sydhavnen, ryddet op i projektet om metro-cityringen og været
med til at sikre 780 mio. kroner til køb af 67 dobbeltdækkervogne, så den danske jernbane bliver mindre
afhængig af, om IC4-togene kommer ud at køre i fuldt
omfang. For mig er det vigtigt som transportminister
både at tage fat om de akutte problemer og tænke
fremad. Transportpolitik handler for mig om at skabe
gode rammer for at fællesskaber kan trives. Både de
små og de store.
Jeg har også haft lejlighed til at komme udenfor landets
grænser for at diskutere transportpolitik. I midten af
maj var jeg til den årlige konference hos OECD’s transportorganisation, International Transport Forum (ITF).
Udover at snakke med ministerkollegaer, internationale
eksperter og andre transportentusiaster, så havde jeg
æren af at blive valgt som Vicepræsident for ITF. Og til
næste år overtager jeg og Danmark formandsskabet.
Det er en stor ære, og i 2015 skal temaet ”grøn og inkluderende vækst” på dagsordenen. Der er helt afgørende,
at vi får mere viden om den nye teknologi og nye idéer,
der kan hjælpe den grønne transport på vej, og jeg ser
frem til, at vi kan rykke Danmark og omverdenen i den
rigtige retning.
I de kommende år bliver Danmark også knyttet tættere
sammen med ikke kun Tyskland, men hele Nordeuropa.
Med Femern Bælt-forbindelsen er vi i gang med en historisk investering, som vil åbne for et hav af muligheder for hele Danmark, men især her på Sydsjælland og
Lolland-Falster.

Og selvom man blot skal til København, så kan man se
frem til en mærkbar tidsbesparelse. Togturen vil fremover kunne tilbagelægges på ca. 34 minutter mod i dag,
hvor man som minimum skal afsætte 49 minutter. Det
vil give den travle hverdagspendler godt 2½ time ekstra
om ugen til at bruge på familie, arbejde, venner eller
fritidsaktiviteter.
I et samfund, hvor tid er en af vores vigtigste ressourcer,
giver den nye hurtige forbindelse regionale udviklingsmuligheder, som bare venter på at blive udforsket og
udnyttet.
Det østdanske erhvervsliv vil få en direkte korridor til
vores vigtigste samhandelspartner Tyskland, og det vil
give muligheder for sammen at skabe arbejdspladser på
begge sider af Femern Bælt.
Dansk turisme og oplevelsesindustri kan også se frem til
et markant løft, og det vil give muligheder for, at lokale
attraktioner og seværdigheder kan få nyt publikum med
en direkte forbindelse til Nordeuropa.
Samtidig er der også masser af oplevelser for interesserede danskere på den tyske side. Hamborg er i dag en
kulturel europæisk metropol med et pulserende byliv.
Der er mange koncerter, kunstudstillinger, teateroplevelser og spændende sportsarrangementer. Der vil
fremover blive en unik mulighed for at blive en del af
kulturlivet i en af Nordeuropas spændende byer.
Der venter rigtig mange spændende transportpolitiske
projekter i den kommende tid, og som transportminister
vil jeg arbejde for at lede både Danmark og Europa ned
af det rigtige spor.

Når forbindelsen står færdig efter 2021, vil det fx give
markante rejsetidsbesparelser på togturen. Nye opdaterede beregninger fra Banedanmark viser, at man fremover vil kunne tage togturen fra Næstved til Hamborg
på blot 2 timer og 5 minutter. Det vil spare de togrejsende for over 1 ½ time i forhold til i dag.
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Annoncér i Kurer

Sådan gik det i Næstved

Små annoncer (1/8)
330 kr. pr. nummer
Store annoncer (1/4)
550 kr. pr. nummer

Socialdemokratiske stemmer
på valgsteder

Partierne
2014
Parti

Afstemningssted

2014
Stemmer

2009
Pct.

Stemmer

Pct.

+/÷
pct.

Stemmer

Pct.

A. Soc. Dem.

7.124

21.7

8.289

24.0

-2,5

B. Rad. V.

1.366

4.2

1.023

3.0

+1.2

C. Kons.

2.485

7.6

4.120

11.9

-4.3

F. SF

2.972

9.1

5.155

14.9

-5.8

14.8

310

17.5

-2.6

Everdrup

82

16.4

82

16.1

+0.3

Grønbro-Hallen

122

15.4

172

20.1

-4.7

Næstelsø Mogenstrup

220

19.3

230

20.1

-0.8

Tybjerg

73

16.4

79

16.3

+0.1

V. Venstre

Snesere

207

19.5

237

19.9

-0.4

Blank/ugyldig

14.9

121

16.6

-1.7

Fensmark

481

24.4

516

25.9

-1.5

Holme-Olstrup

123

19.1

168

25.4

-6.3

Toksværd

113

16.7

151

21.6

-4.9

Glumsø

316

21.7

371

25.7

-4.0

Sandby

39

15.9

41

16.4

-0.5

Skelby

38

13.3

42

14.9

-1.6

Herlufmagle

265

19.4

340

23.5

-4.1

Lille Næstved
Skole
Karrebækvej

471

24.5

463

26.8

-2.3

Grønnegades
Kaserne

303

22.0

320

23.0

-1.0

Kildemark
skolen

494

24.6

605

29.2

-4.6

Næstved
Hallerne

581

23.7

725

27.5

-3.8

Sct. Jørgens
Skole

691

26.2

816

28.7

-2.5

Kalbyrisskolen

383

26.3

459

29.4

-3.1

Lille Næstved
Skole - Herlufholmsvej

376

22.9

404

22.5

+0.4

Herlufsholmhallen

451

20.8

520

22.7

-1.9

Sydbyskolen

469

27.2

575

30.9

-3.7

81

20.2

108

24.5

-4.3

53

13.8

Rønnebæk
Fodby
Hyllinge

145

18.4

73

20.9

-2.4

Karrebæk

236

20.0

217

17.7

+2.3

31

12.3

Marvede
Vallensved
Ialt

14

7.124

21.7

60

19.4

8.289

23.9

-2.2

+/÷
pct.

Pct.

260

104

2009

Stemmer

Fuglebjerg
Skole

Hammer Vester
Egesborg

Kurer udkommer 6 gange
om året

I.

LA

N. Folkebev.
O. DF

- den bedste bid af din tid

788

2.4

165

0.5

+1.9

2.647

8.1

2.246

6.5

+1.6

10.035

30.6

6.231

18.0

+12.6

5.370

16.4

6.679

19.3

-2.7

Vejledning, netværk, uddannelse & livslang læring

54.5

35.750

58.7

-4.2

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

863

Ialt

AOF Næstved & Susålandet

33.650

1.152

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

Stemmetal for
socialdemokratiske
kandidater
Kandidat
Jeppe Kofod

2014

2009

Stemmer

Stemmer

3.183

Britta Thomsen

815

1066

Ole Christensen

226

53

Kathrine Alexandrowiz
Christel Schaldemose

85
393

Gunde Odgaard

98

Lasse Quvang Rasmussen

90

Rasmus Gjedssø Bertelsen

48

Holsted Park 29

271

Stemmetal for
folkeafstemningen om
patentdomstol
Ja

Nej

19.894

12.322

Sydsjælland

HK Næstved
- Slagelse
FOA´s a-kasse
Ndr. Farimagsvej
16Næstved
Bataljonsvej 3, 4700
Telefon 4697 2800 · Fax faglig afd. 4697
2801Næstved
· Fax a-kassen 4697 2799 – e-mail: sydsj@foa.dk
4700
Tlf. 33 64 37 20Næstved
· Fax 33 afdeling
64 37 77
15

Kontakt
Formand for
Socialdemokraterne i Næstved
Susanne Svendsen
Hedetoften 37, 4700 Næstved
Tlf. 5051 1997
naestvedkredsen@gmail.com

Formand, Næstved Nordvest
Jan E. Grabas
Østre Ringvej 40, 2. th.
4700 Næstved
Tlf. 2944 9299
jangrabas@stofanet.dk

Formand, Suså
Kaj Olsen
Ringstedvej 22, 4171 Glumsø
Tlf. 5764 6392
Mobil 4143 6392
kjmo09@privat.dk

DUI LEG og VIRKE
Næstved afdeling
Formand Lisbeth H. Hansen
Engvej 73, 4160 Herlufmagle
Tlf. 2623 1678
lisbethhougaard@jubii.dk

Kasserer Hanne Simonsen,
Kilde Alle 15, Fensmark,
4684 Holmegård
Tlf. 5151 7974
hansialle@fensmarknet.dk

Formand, Fladså
Flemming Bjerregaard
Mårvænget, Brøderup,
4733 Tappernøje
Tlf. 5596 5584
Mobil 2173 0608
flemming.bjerregaard@privat.dk
www.socialdemokraterne.dk/
fladsaa

Folketingsmedlem
Magnus Heunicke
Rolighedsvej 95, 4700 Næstved
Tlf. Christiansborg 3337 4051
smahe@ft.dk
Sms-tlf. 61 62 42 22

Fællesledelsen
DUI LEG og VIRKE
Formand Jes Hansen
Kontaktperson Birte Petersen
Runestenen 57, 4700 Næstved
Tlf. 5572 2494 - 2548 2494
birtepetersen57@hotmail.com

Formand, Næstved Syd
Per Andersen
Bogensevej 37, lejl. 189
4700 Næstved
Tlf. 5573 7119
pan@nk-forsyning.dk
Formand, Næstved Midt
Gert Segato
Figenvej 137, 4700 Næstved
Tlf. 5572 4006
gs8@mail1.stofanet.dk

Formand, Holmegaard
Christian von Benzon
Hindbærsvinget 2, Fensmark
4684 Holmegaard
Tlf. 6464 0209
Mobil 2814 4017
christian.benzon@mail123.dk

Borgmester, Næstved
Carsten Rasmussen
Katholmvej 10, 4700 Næstved
Tlf. 2081 7322
Socialdemokratiets sekretariat,
Riddergade 16 1., 4700 Næstved
Tlf: 2966 3141

DSU
Emil Blicher
Petersmindevej 94,
4684 Holmegaard
Tlf. 2328 3536
emilblicher@gmail.com

Holsted Park 29

Metal SydØst
Åderupvej 12
HK Næstved - Slagelse
4700 Næstved
Ndr. Farimagsvej
16
Tlf. 5572 1216
4700 Næstved SydOst@danskmetal.dk
www.facebook.com/MetalSydøst
Tlf. 33 64 37 20Næstved
· Fax 33 afdeling
64 37 77

GLUMSØ BOGTRYKKERI A/S

Aktivitetskalender
Aktivitetsudvalg

Kredsen

Din Tryksagspartner
Cafe Thorvald

Dato

Lørdagsmøde

7. juni

Hos Metal
Kl. 9.00-10.30
(Fladså) 				

Socialdemokraterne

Partiforeningerne

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

Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Juli

Tlf. 55 75 11 36

Ferie

www.soc-naestved.dk

Hos Metal
2.Partikontoret
august
Kl.
er9.00-10.30
bemandet hver onsdag fra kl. 16-17
(Næstved Syd)

Ø s t e rg a d e 1 7 b | 4 1 7 1 G l u m s ø | T l f . 5 7 6 4 6 0 8 5
w w w. g b t r y k . d k | g b t r y k @ g b t r y k . d k

Hos Metal
6. september Kl. 9.00-10.30									
(Næstved Midt)
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