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Der har været talt og skrevet meget om at regeringspartiet ville
bryde et forlig indgået mellem flere partier.
I de år jeg var aktiv kommunalpolitiker var det en uskrevet lov at
en aftale var en aftale, og den kunne kun fraviges, hvis vi var enige
om det. Dog kunne det ske at enkelte politikere fraveg, og havde de
én gang vist sig at være politisk utroværdige, blev der som regel efterfølgende ”lukket for det varme vand”. Derfor er det vigtigt for os
at de medlemmer vi vælger til politiske tillidsposter, holder sig disse
betragtninger for øje. Det uanset hvilke poster de tildeles – folketing
– region eller byråd, men også poster i lokalråd, boligselskaber mv. og
ikke mindst i vores partibestyrelser.
Det er i det hele taget beskæmmende at se og høre på politisk uærlighed, ”smarte” manøvrer og mudderkastning. Kan man ikke vinde på
reelle argumenter, så må nederlaget tages til efterretning.
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Man vil helst vinde på tilslutning til sine politiske mål, men frafald
til modstanderens mål kan jo også lune.

Denne byrådsperiode går på held, og de socialdemokratiske partiforeninger i Næstved Kommune har fået en opfordring fra borgmesteren
om at afholde møder med de socialdemokratiske byrådsmedlemmer
om den førte politik og om vores kommende mål. Den opfordring agter vi at tage op i efteråret.

Susanne Ea Svendsen
kredsformand

Socialdemokrat på prøve?
Alle 6 socialdemokratiske partiforeninger i Næstved:
Syd, Nordvest, Midt, Fladså, Suså og Holmegaard har
nu afholdt deres årlige generalforsamlinger og har
planlagt aktiviteter for medlemmerne for det kommende år. Der er rigtig mange tilbud, som alle giver rig
lejlighed til at diskutere politik og mødes med de valgte
politikere fra Byråd, Region, Folketing og få indsigt og
ikke mindst indflydelse på de beslutninger, som i høj
grad former vores daglige liv. Som bonus er man samtidig med i et fælleskab, hvilket jeg personlig finder også
er en vigtig del af det at være medlem af Socialdemokratiet.

Erik Christ

Måske kender du nogle der gerne vil være intromedlemmer? De kan jo nå at deltage i lørdagsmødet i juni eller
hvad med at invitere dem personligt til Grundlovsmødet
på Kranøen?

Forsøgsperiode for intro-medlemmer
er 1. maj til 31. december 2016

Vin
E-m

På snarlig gensyn!

Jeg har talt med mange mennesker som på et tidspunkt
har overvejet at melde sig ind, men på en eller andet
måde synes det er et stort skidt at tage.
Partikontoret har nu åbnet en mulighed for at man kan
blive intromedlem i en periode. Man melder sig ind, men
betaler ikke kontingent og har ikke de medlemsrettigheder som normale medlemmer har.
Men man kan deltage i møder, modtage nyhedsbreve og
deltage i medlemsarrangementer. Efter introperioden
er slut, kan man så overgå til at være ordinært medlem,
hvis man ønsker det.
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Da kvinder kom med

De kvindelige Herreskræddere gjorde
sig også mere gældende. Her ses de i
grundlovs-optoget i 1901.

Grundlovsdagen

- socialdemokraterne kan fejre 140-års jubilæum for
kvinder i grundlovsoptog

Af Birgit Nielsen

Et langt optog gik gennem Københavns gader denne 5.
juni 1876. Ruten strakte sig fra Nørrevold til Nyhavn, og
tilskuerne kunne bl.a. se på de stolt vajende faner i det
socialdemokratiske optog. Blandt de 61 faner var også
en med den meget sigende indskrift: ”ingen sejre uden
kamp”.
Ordlyden kunne faktisk tages helt bogstaveligt. Det
havde været en kamp bare at få den håndbroderede fane
og dens forening med i arrangementet. Fanen tilhørte
Den fri kvindelige Forening, og dermed var kvinder for
første gang deltagere og ikke bare tilskuere til denne
begivenhed. De og de øvrige deltagere ville understrege,
at grundlovens ord om demokratiet og andre rettigheder
også gjaldt for dem. Hvilket de herskende kredse blandt
godsejere og det bedre borgerskab langt fra var enige
i. ”Demokrati krævede en politisk elite bestående af de
dannede, de formuende og de begavede”. Sådan blev det
faktisk udtrykt af en af hovedmændene bag den første
grundlov af 1848, Orla Lehmann.
Han havde bifaldet, at paragrafferne i grundloven blev
strammet i 1866, således at Landstinget næsten udelukkende kom til at bestå af godsejere. Via deres poster i

Landstinget kunne de blokere lovforslag fra Folketinget.
Derfor hjalp det ikke så meget, at stadig flere bønder,
husmænd og arbejdere blev stemt ind i Folketinget. De
var oppe imod regeringen, som kongen vedblev med
selv at udnævne, og så Landstinget. Helt frem til 1901
varede det. Så blev magten brudt, og kongen udnævnte
derefter regeringer, der var baseret på flertallet i Folketinget.
Systemskiftet havde således lange udsigter denne junidag for 140 år siden. Systemskifte var der så alligevel i
socialdemokraternes egne rækker. Smede- og Maskinarbejdernes Fagforening havde været stærke modstandere
af kvinder i optoget. De havde frarådet deres medlemmer at deltage, når kvinder således ”ville skeje ud”. I
Centralstyrelsen for partiet havde Den fri kvindelige
Forening også sæde. På et møde her blev emnet drøftet,
og ”smed Holmberg” var stærkt kritisk og blev ved med
at brokke sig. Også efter at han var frataget ordet. Det
endte med, at han blev vist ud. Louis Pio, lederen af
partiet, afsluttede diskussionen. Han fastslog, at enhver
forening, der bekendte sig til de socialistiske idéer, havde ret til at gå med i optoget under egen fane.
At kvinderne så ikke havde det alt for let i optoget var
en anden sag. Mange af tilskuerne følte sig provokerede
af at se, kvinder føre sig frem på den måde. En kvindelig
tilskuer så meget, at hun løb frem og gav en syngende
lussing til et af bestyrelsesmedlemmerne i foreningen.
Kvinderne i optoget havde dog også deres venner. En del
bygningssnedkere påtog sig at være garde for dem, da
de så, hvordan kvinderne blev forulempet.



Dyrehaven, hvor der rigtig blev festet ved Den slesvigske Sten.
Næste dag betød endnu en milepæl for socialdemokraterne. Her samledes repræsentanter for dem til kongres
på traktørstedet Gimle. Resultatet blev nye love og et
principprogram.
Socialdemokraterne fastslog, at de ville arbejde for almindelig, lige og direkte valgret med hemmelig afstemning. Stemmeretten skulle gælde for ”ethvert medlem
af staten”, både mænd og kvinder fra det 22. år til alle
stats- og kommuneinstitutioner.
I de efterfølgende år kunne socialdemokraterne blive
ved med at fremhæve de krav, når de holdt grundlovsmøder. Det lykkedes hen ad vejen og det store gennembrud kom i 1915. Her blev der vedtaget, at 80 pct. af
de stemmeberettigede fik ret til at vælge til folketinget.
Dog kun for vælgere over 30 år. ”Det første valg til Folke- og Landsting, som blev holdt efter 1915-grundloven,
fandt sted i 1918. Her var valgretsalderen sænket til 29
år.”

I dag føler vel alle, at grundloven er deres. Fortidens
kampe er glemte. Vi har også glemt, hvilken storslået
dag, det var for arbejderbevægelsen i 1915. Der findes
næsten ingen illustrationer, der viser denne fejring.
Hvad mon så 1876-tallets kvinder i optoget ville sige til,
at der i dag står en kvinde i spidsen for såvel parti som
LO? Fuldt berettiget sikkert. Målene er i bund og grund
de samme. Kvindelige frontkæmpere i dag udsættes
også for ondskabsfulde angreb, blot fordi de er kvinder.
Heldigvis har vi også vore dages ”bygningssnedkere”,
der støtter op om disse kvinder og kampen for en fælles
sag.

Informationerne til disse sider er hentet i bogen:
1915 – Da kvinder og tyende blev borgere.
Forfatter: Pia Fris Laneth.

I 1920 blev det fastsat, at valgretten skulle gælde fra
det 25. år. Dermed voksede andelen af vælgere i forhold
til myndige danskere til næsten 98 pct. De, som endnu
ikke måtte stemme, var bl.a. modtagere af fattighjælp og
dømte kriminelle.

Fra Nyhavn sejlede de mange tusinde deltagere op
langs kysten til Klampenborg. Her gik optoget ind i

Grundlovsdag 1915 var den helt store fest blandt socialdemokrater. De fejrede, at både ”fruentimmere og folkehold” nu kunne stemme. Andre grupper nøjedes med at
fejre kvindernes nye rettighed.

Marie Christensen (1871-1945) var stifter af Københavns Tjenestepigeforening og dermed en af de mange,
som tog kampen op for kvinders rettigheder. Her ses
hun ved et offentligt møde i 1903.

Venstre delte i hvert fald ikke den store begejstring for,
at ”folkeholdet” nu også kunne få politisk indflydelse.
Blandt Højres folk var stemningen mest til at fejre den
reviderede grundlov af 1866.



10 falske myter om
Togfonden

Christiansborg

Af Magnus Heunicke
- medlem af folketinget for
Socialdemokraterne, Næstvedkredsen

”Ingen har nogensinde fortrudt en bro.” Ordene er Arne
Melchiors, og den gamle sandhed fra debatten om Storstrømsbroen er siden blevet brugt og misbrugt i den
danske debat om store investeringer i infrastruktur.
Men når vi investerer samfundets midler i den målestok, er der behov for mere end slagord. Arbejdet bør gå
i retning af mere åbenhed om de store projekters styrker
og svagheder, ikke mindre. Hvis man lukker ned for
oplysninger og argumenter, bliver den åbne, politiske
debat, som befolkningen har krav på, i første omgang
taberen. Men hvis politikerne fortsætter med stædigt at
forsøge at undgå debatten om substans og i stedet forsøger at fremme egne projekter med tomme slagord eller
modsat forsøger at underminere andre projekter med
udokumenterede påstande og fejlagtige angreb, forpester man på længere sigt selve det klima af tillid og tro
på, at vi sammen kan foretage de rigtige investeringer,
som vi har haft så megen gavn af i Danmark. Det er den
tillid mellem politikere, eksperter og befolkning, og som
blandt andet har resulteret i de faste forbindelser over
Storebælt og Øresund.
Det er min oplevelse, at argumentets kraft i den grad er
undervurderet i et politisk landskab, hvor spin og priming i stedet har fået overtaget.
Som transportminister fik jeg vedtaget loven om Togfonden, en historisk og stærkt tiltrængt investering i den
danske jernbane. Takket være et bredt forlig, som min
forgænger havde fået i hus, var det med stolthed, at jeg
kunne fremsætte selve lovforslaget for Folketinget. Og
det blev vedtaget tværs over midten.
Derfor er jeg noget mystificeret over den aktuelle debat
om Togfonden, som primært den nye regering står for.
Det er aldeles glimrende, at en af de investeringer, jeg
er mest stolt over at have været med til at gennemføre,
bliver debatteret, men det vil være at foretrække, om
debatten føres på et nogenlunde oplyst grundlag. Med
respekt for, at vi kan være politisk uenige – men at synspunkterne og de konkrete løsninger naturligvis hviler
på et fagligt grundlag.



I debatten om Togfonden har myterne fået lov til at trives her efter valget. Formentlig helt efter den nye regerings manual om at ”prime” dagsordenen med påstande,
der svækker tilliden til investeringen i befolkningen,
hvorefter det så vil være nemmere at argumentere for at
rulle hele eller dele af den tilbage.
Men jeg tror på substans. Hvis vi holder op med at tro
på argumentets kraft, forsvinder hele grundlaget for at
have og deltage i den politiske debat.
Lad mig derfor tage hul på at udrydde myterne, en for
en:
Myte nummer 1: Timemodellen er et prestigeprojekt
fra den tidligere regering. Falsk. Faktisk blev modellen
lanceret af den tidligere VK-regering, der også sammen
med et bredt forlig skaffede 10 mia. kroner til den første del, nemlig den nye bane, der i denne tid er under
opførelse mellem København, Køge og Ringsted. Tilbage
i 2008, da den store infrastrukturkommission havde
beskrevet de kommende årtiers største investeringer,
skrev Lars Løkke Rasmussen i en kronik i JyllandsPosten, at ”Flagskibet i den kollektive trafik bliver den
såkaldte timemodel, der vil gøre det muligt at køre med
tog mellem de største danske byer på en time eller mindre”.
Myte nummer 2: Regeringen har pumpet olieprisen
kunstigt op, så pengene passer på papiret men ikke i
virkeligheden. Falsk. De prisudviklinger, der blev lagt til
grund, kommer fra OECDs uafhængige energiagenturs
langsigtede estimat for olieprisudviklingen. Der er ikke
tale om danske beregninger eller danske prognoser.
Myte nummer 3: Togfonden er uretfærdig. Falsk. Finansieringen er som bekendt koblet op på en harmonisering af beskatningen af Nordsøolien, således at de udenlandske selskaber som f.eks. Bayerngas i dag betaler det
samme som f.eks. Mærsk. Tidligere betalte Mærsk mere
i skat end mange af de andre selskaber. De primært
udenlandske selskaber var naturligvis helst sluppet for
denne harmonisering, hvorfor et historisk stort lobbyar-

bejde blev sat i gang, men et bredt flertal bestående af S,
R, SF, DF og Enhedslisten stemte det igennem.

pendlere og passagerer til stor gavn for dem og samfundsøkonomien.   

Myte nummer 4: Højere beskatning af Nordsøolien koster danske arbejdspladser. Falsk. Efter den nye beskatning blev kendt, har der været registreret rekordmange
bud og større interesse end nogensinde for de danske
oliefelter i Nordsøen.

Myte nummer 8: Danmark har ikke råd til Togfonden.
Falsk. De samfundsmæssige beregninger viser, at Togfonden har et positivt samfundsøkonomisk afkast på 5
procent. Det viser, at investeringen er fornuftig, og selv
uden en krone fra Nordsøolien ville Timemodellen være
en sund investering.

Myte nummer 5: Togfonden er underfinansieret.
Falsk. For det første er der lagt 5 mia. kroner ind som
buffer i Togfonden. Det betyder, at selv større afvigelser
i olieprisen vil kunne håndteres. For det andet er der
aftalt et kasseeftersyn i 2024. Ingen ved jo i dag præcis,
hvordan olieprisen vil være til den tid. Ligesom vi heller ikke kan vide meget andet om statens indtægter
til den tid i dag. Alligevel afholder man sig naturligvis
ikke fra at lave langsigtede planer på andre områder.
Og især når det gælder milliardstore infrastrukturinvesteringer, er langsigtede planer at foretrække. Skulle
der hypotetisk mangle f.eks. 10 mia. kroner i Togfonden
i 2024, så er halvdelen som nævnt allerede fundet i
bufferen. Den anden halvdel har forligspartierne forpligtiget sig til at finde i samarbejde. Men kan det da
lade sig gøre at finde 5 mia. kroner til investering i infrastruktur midt i 2020’erne? Det er jo i sidste ende op
til den politiske vilje, men til sammenligning kan det
oplyses, at vi i dette årti investerer for 100 mia. kroner
i vores infrastruktur – og det er uden Metrocityring og
Femern. Konklusionen er derfor, at det naturligvis vil
være muligt at håndtere en sådan situation. Når det er
sagt, må det også tilføjes, at skulle olieprisen i de næste årtier fortsætte på det historisk lave niveau, vil det
have en lang række andre betydninger for vores samfund (produktionsomkostninger, transport, husholdninger m.m.), at Togfonden helt blegner ved siden af disse
regnestykker.
Myte nummer 6: Der er ikke afsat penge til nye eltog,
der skal køre på skinnerne efter Togfonden er blevet en
realitet. Falsk. Den DSB-kontrakt, jeg indgik med selskabet og skrev under med formand Peter Schütze, har
ud over flere siddepladser, bedre rettidighed og et ekstra lyntog i timen mellem Aarhus og København netop
indkøb af nye eltog. Kravet er, at de skal fungere i drift
andre steder i Europa, og at Danmark dermed ikke skal
udvikle specialdesignede togsæt selv. Dermed skal fremtidige IC4-skandaler undgås.
Myte nummer 7: Man betaler mange milliarder for en
gevinst på nogle få sparede minutter: Falsk. Hvis man
sammenligner med motorvejsinvesteringerne i Danmark, er den sparede rejsetid ift. anlægsinvesteringen
stort set det samme. Eksempelvis koster Holstebromotorvejen 77 kr. pr. sparet time, mens det kun koster 55
kr. pr. sparet time for elementer af timemodellen.
Og selv få minutter dagligt, hvad enten det er i tog eller
i bil, giver årligt en stor tidsbesparelse for tusindvis af

Myte nummer 9: Togfonden ignorerer de mindre stationer. Falsk. Med Togfonden indføres såkaldte prioriterede
korrespondancer. Det betyder, at der fra Superlyntogene
bliver korte omstigningstider til andre tog. Med planen
får 25 byer vest for Storebælt prioriterede korrespondancer, og det gør, at gevinsterne fra timemodellen breder sig til alle dele af landet. Derudover er afsat 1.240
mio. kroner til at hastighedsopgradere 11 regionale
baner, så der eksempelvis kommer hurtigere rejsetider
mellem Aalborg – Frederikshavn, Østerport – Helsingør
og Holbæk – Kalundborg. Med Togfonden binder vi altså
hele landet bedre sammen også mellem land og by.
Myte nummer 10: Hvis vi stopper Togfonden, kan vi
fortsætte togdriften som hidtil. Falsk. Cirka en tredjedel
af Togfonden går til at elektrificere vores jernbane. Hvis
det arbejde droppes, vil vi i al fremtid være afhængige
af dieseltog, som slet ikke laves mere på togfabrikkerne
i Europa. Dermed vil vi være afhængige af, at IC4 kommer til at køre upåklageligt, og at de så derefter kan
levetidsforlænges i al fremtid.
Som sagt har jeg stor respekt for, at vi kan være politisk
uenige om Togfonden. Men synspunkterne bør naturligvis hvile på et fagligt grundlag. Det har efter valget
ikke været tilfældet med Togfonden, hvor myterne har
fået lov til at stortrives. Det skader den politiske debat
og svækker tilliden til os politikere. Debatten skal tages
på substans. Jeg har derfor forsøgt med dette indlæg
at rydde op i nogle af de værste myter, der har været
spredt efter valget om Togfonden.

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



Regionsrepræsentantskabsmødet

Regionen

Af Ida Marker
Regionsformand

Dette indlæg er en bearbejdet udgave af referatet fra
mødet den 11. maj i Ringsted Kongrescenter. Der var
205 fremmødte delegerede.
Traditionen tro startede mødet med formandens velkomst til de fremmødte delegerede og tilhørere. I år
havde vi husket fanerne, tak til Ringsted for de flotte
faner. Dem må vi huske at få med fra nu af. Herefter
sang forsamlingen: ”Når jeg ser et rødt flag smælde”.
Vores nye partisekretær Jan Juul Christensen blev valgt
til dirigent og overtog ledelsen af mødet. Jan Juul takkede for valget, hvorefter han gennemgik dagsordenen.
Dirigenten efterlyste evt. flere kandidater til de forskellige personvalg. Ingen nye kandidater meldte sig og
dermed blev det besluttet at der ikke ville fremkomme
yderligere kandidater.
Beretning fra formanden for regionsbestyrelsen
Ida Marker takkede bestyrelsen for opbakning og konstruktive løsninger bl.a. omkring folketingsvalg og valgetiske regler. Forberedelserne til regionsvalget er godt
i gang med valget af Heino Knudsen som spidskandidat.
Vi skal have gode kandidater sammen med Heino. Det
er godt at der allerede nu er fokus på regionsrådsvalget.
Folketingsvalget gik godt for os. Vi fik valgt 8 folketingsmedlemmer og fik 27,9 pct. af regionens stemmer.
Vi skal drøfte de valgetiske regler igen til efteråret.
Formanden fortalte om de møder og aktiviteter, der har
været i regionsregi. Formanden aflagde også beretning
fra Hovedbestyrelsen. HB-medlemmerne ønsker bedre
kontakt til baglandet, de kommer meget gerne til møder
rundt i kredsene. Der blev refereret til de udvalg, som
HB har nedsat (principprogram, kongres, lovudvalg).
Beretning fra formanden for regionsrådsgruppen
Gruppen har været kritisk og konstruktiv. Det er ikke
ligegyldigt, hvem der sidder for bordenden. Gruppen
kæmper for de socialdemokratiske værdier: frihed, lighed og solidaritet. Gruppen deltog i budgetaftalen, selv-



om der var tidsler. Politiet efterforsker fortsat i ATEAsagen. Gruppen ønsker en grundig undersøgelse. Sagen
har indtil videre afstedkommet fyring af den øverste
chef. Gruppen kæmper også for sociale klausuler. Gruppen valgte ny formand midt i perioden samtidig med, at
der blev lavet en ny udvalgsstruktur. Gruppeformanden
takkede for samarbejdet.
På dette tidspunkt blev mødet afbrudt og ordet blev
givet til partiformand Mette Frederiksen
Mette Frederiksen fortalte, at hun havde været på
rundtur i regionen denne dag. Partiformanden påpegede den store uenighed med regeringen vedr. uddannelsesreformen. Bl.a. kan vi ikke forstå at HF ikke
skal være adgangsgivende, hvis det står til regeringen.
Ligeledes er et karakterkrav på 4 heller ikke socialdemokratiets kop te. Mette Frederiksen pointerede, at vi
bruger ikke flere penge, end der tjenes. Vi er et parti på
to ben: social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed.
Formanden stillede selv spørgsmålet: ”Hvad med rød
blok”?. Til det svarede hun: Vi er et parti, der arbejder
hen over midten. Vi skal være det store socialdemokrati, der samler.

Indlæg fra spidskandidat Heino Knudsen
Fællesskabet er en fantastisk ting. Vi skal vinde formandsposten. Procesgruppen, som er nedsat under regionsbestyrelsen, arbejder godt. Kommissoriet for gruppens arbejde deler arbejdet op i 2 faser. Lige nu er det
”Lytte fasen”. Fase 2 er fasen, hvor der skal skrives et
politisk program. Det skal ske i samarbejde, så alle føler
medejerskab. Vi skal kæmpe i fællesskab. Region Sjælland har 0-vækst. Derfor må vi skabe nye løsninger og
uddanne vores borgere. Vi skal have bedre samarbejde
mellem sygehusene og kommunerne. Vi skal have et
grundigt tjek af psykiatrien. Vi skal sikre og søge pragmatiske løsninger og samtidigt skabe kant til blå blok.
Regnskab og budget
Både regnskab og budget blev gennemgået af kasserer
Knud Henning Nielsen og godkendt af Forsamlingen.
Vi fastholder også, at der ikke opkræves kontingent til
regionsorganisationen.
Valg til forretningsudvalget (FU)
Næstformand: Erik Werner Hansen blev nyvalgt for to
år. Kasserer: Søren E Andersen blev nyvalgt for to år.
FU-medlem Flemming Meyer Kjærgård blev genvalgt
for 2 år.

Valg til Hovedbestyrelsen
HB-medlemmer: Kandidaterne fik følgende stemmetal:
Erik W. Hansen fik 158 stemmer, Jens G. Bagge 166
stemmer og Lise Lotte Møller fik 82 stemmer. 2 stemmer
var ugyldige.
Det betyder at Erik W. Hansen (nyvalg) og Jens Bagge
(genvalg) blev valgt for 2 år og Lise Lotte Møller (genvalg) blev valgt for 1 år.
3 HB- suppleanter for 1 år: De tre kandidater aftalte
den indbyrdes prioritering. Således blev Fiona BassettBurr 1. suppleant, Sofie Kümpel 2. suppleant og Jesper
Hesselberg 3. suppleant.
Øvrige valg
Revisor: Per Nielsen blev genvalgt for 2 år. 2 revisorsuppleanter: Martin Petersen genvalgt som 1. suppleant.
Knud Henning Nielsen nyvalgt som 2. suppleant.
Eventuelt
Ida takkede for en god debat og takkede de tre medlemmer af FU som ikke ønskede genvalg (Knud Henning
Nielsen, Christian Kryger og Morgan Krüger).

Ringsted 2016. Foto: Leif Max Hansen

Debatten efter Annemarie Knigges beretning blev genoptaget
Gruppeformanden svarede bl.a.: Socialdemokraterne
kæmper for den kollektive trafik, men den er dyr, da
vi har mange kilometer i regionen. Der skal spares 30
millioner generelt på området. Fremrykningen af sygehusplanen skal kunne overskues af personalet. Socialdemokraterne vil gøre alt for at sikre skadestuerne på
Roskilde- og Næstved Sygehuse.
Indlæg fra regionens DSU-formand Sofie Kümpel
DSU vil gøre meget for at uddanne medlemmerne. Der
er stor fremgang i Region Sjælland. Der er 20 pct. fremgang i antal medlemmer. Der oprettes nye DSU-afdelinger i regionen. Der er stort pres på eleverne i ungdomsuddannelserne. Der er megen mistrivsel generelt blandt
unge. DSU-Sjælland ønsker lige uddannelse for alle.
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Redaktørskifte
- et 100-års jubilæum og fire
nye partiforeninger

Hyldestsangen ved Socialdemokratiets
100-års jubilæum i Næstved.

Her er endnu et tilbageblik, hvor vi fortæller lidt om Kurers og Socialdemokratiets historie op til bladets 50-års
jubilæum til januar.

Det viste sig, at der var behov for
at decentralisere opbygningen af
partiforeningen. Først etablerede
man lokale områdeledelser, der dog
ikke alle var lige aktive, og derfor
blev der arbejdet på at opdele kommunen i fire partiforeninger, Næstved Midt, Næstved Syd, Næstved
Nordøst og Næstved Vest. Det skete
i efteråret 1986. Denne opdeling eksisterede frem til den nye kommunesammenlægning i 2006, hvor fem
omegnskommuner blev en del af
Næstved. Næstved Vest og Næstved
Nordøst blev senere sammenlagt,
og her kom også Fuglebjerg partiforening med i den nye forening, der
nu hedder Næstved Nordvest.

jubilæum, og det blev markeret på behørig vis, og i en hyldestsang på jubilæumsdagen blev der på en uhøjtidelig måde gjort status over partiets virke i
de første 100 år.

I foråret 1985 kunne Socialdemokratiet i Næstved fejre sit 100-års

Næste gang lægges der op til borgmesterskiftet og en opgraduering
af Kurer.

Af Arne Jacobsen
Medlem af Nordvest

lægningen i 1970. Dengang bestod
Næstved Kommune af Næstved
byområde og af by og land mellem
Karrebæksminde, Vallensved og
Hyllinge.

I de første 15 år af Kurers levetid var hovedkraften bag
bladet journalist Knud Rasch, der arbejdede på Aktuelts lokalredaktion i Næstved indtil lukningen i 1971,
hvorefter han blev redaktør af Ugebladet Næstved, som
Næstved Tidende havde startet op. Han var også kasserer for den socialdemokratiske partiforening i Næstved,
og han var med til at foreslå oprettelsen af et medlemsblad, der første gang udkom i januar 1967.

Knud Rasch frabad sig
redaktørjobbet efter 15 års virke.

Men tiden slog ikke længere til for Knud Rasch, og det
blev besluttet at et bladudvalg skulle overtage redaktionen og driften af bladet.

sin drift, også selv om den tekniske kvalitet måtte sænkes, formentlig af økonomiske årsager.
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I første halvdel af 1980’erne skete der er en del omlægninger af Socialdemokratiet i Næstved. I 1972 var der
dannet én stor partiforening efter kommunesammen-

Sommermøde i Næstved Syd

Det kunne ses på bladet, at den journalistiske kraft på
bladet ikke længere var til stede, men bladet fortsatte

Partiforeningen i Næstved Syd indbyder hermed alle medlemmer til sommermøde

lørdag den 2. juli kl. 15.00
hos Susanne Svendsen, Hedetoften 37, Næstved

Valget i 1984 gav Socialdemokratiet
i Næstvedkredsen fire medlemmer af
Storstrøms Amtsråd.
Fra venstre Bjørn Termark, Kurt Hansen,
Peder Sass og Johan O Hass.
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Borgmester Carsten Rasmussen kommer med et indlæg om aktuel politik i byrådet,
og der er i det hele taget lagt op til en hyggelig eftermiddag,
hvor der vil blive serveret øl, vand og kage.
Deltagelse er gratis.
Sidste frist for tilmelding er den 25. juni til Stella Andersen på tlf. 5537 3193 / 3069 8925.
Tag gerne naboen eller et par venner med.

11

EU er kommet for
at blive

Månedens socialdemokrat

Denne måneds socialdemokrat er Finn Mogensen fra Herluflille

- De starter efter min mening for tidligt, og som pensionist har man jo den frihed, at man kan sove længe, så
det gør jeg. Men jeg kunne da godt tænke mig at deltage,
det er bare ikke rigtig blevet til noget endnu. Til gengæld er jeg ofte med til Cafe Thorvalds arrangementer,
som jeg synes er gode.
Organisatorisk arbejde
Finn Mogensen har gennem årene lagt rigtig mange
timer i det organisatoriske.
- Jeg var formand for Socialdemokratiet i Tybjerg-Herlufmagle, og var med til at samle det i Suså partiforening, og jeg har også været kredsformand i Næstved. Af
andre tillidsposter kan nævnes vurderingskredsformand
i Suså-Holmegaard og medlem af skyldrådet. Han har
også været medlem af Skolekommissionen og har været
domsmand i tre perioder.

Af Michael Rex
Medlem af Kurers redaktion

Men tilbage til nutiden:

Man bliver budt velkommen af et par høns på gårdspladsen, en hund og en kat og så selvfølgelig af Finn
Mogensen og hans kone, og indenfor er der ild i pejsen,
for interviewet er lavet inden det blev sommer. Og ”Månedens socialdemokrat” lader ingen tvivl tilbage om, at
han altid har stemt til venstre for midten.
Finn Mogensen, der er 69 år, er anlægsgartner, og flyttede i 1968 til Herluflille fra Odense. Dengang stemte jeg
på Per Hækkerup, men jeg blev tosset på Anker Jørgensen på grund af et forlig han indgik, så ved næste valg
stemte jeg kommunistisk. Da jeg flyttede til Herluflille,
var der jo ingen kommunistisk partiforening, så jeg blev
nødt til at stemme på SF. Men ellers har jeg stemt på
Socialdemokratiet hele vejen igennem, siger Finn Mogensen og tilføjer, at han er født i et arbejderhjem, hvor
man sagde, hvad man mente.
- Og min far var socialdemokrat. Han kunne bestemt
ikke lide Venstre. For de ville jo kun gøre smørret dyrere,
så landmændene kunne skumme fløden.

Finn Mogensen stemte i 1972 nej ved folkeafstemningen
om, hvorvidt vi skulle være med i det daværende EF
eller ej.
- Men siden har jeg stemt ja, for der er ingen tvivl om, at
EU er kommet for at blive, og jeg kan da godt blive lidt
nervøs ved tanken om, hvad der sker i Storbritannien
ved deres folkeafstemning den 23. juni. Melder de sig ud
eller ej? Jeg håber så sandelig de bliver.
Ros til borgmesteren
På den mere lokalpolitiske scene mener Finn Mogensen,
at Næstved Kommune har taklet flygtningesituationen
rigtig godt.
- Og det er ikke mindst borgmester Carsten Rasmussens
skyld. Han har bevist, at han ubestridt er en god borgmester. Jeg kan godt lide, at han siger tingene så folk
kan forstå, hvad det drejer sig om. Og så glemmer han
aldrig, hvor kan kommer fra, og det synes jeg er nogle
fine egenskaber at have. Men jeg synes nu også, at vores
folketingsmedlem Magnus Heunicke gør det godt – det
var ærgerligt, at han ikke kunne fortsætte som trafikminister.

- Mange, der bliver valgt til et eller andet, synes de skal
sætte et fodspor eller flere, men man skal huske på, at
alt har været prøvet før. Der er ligesom tingene går i
ring. Nu centraliserer man alt muligt, men om nogle år,
så kommer decentraliseringen tilbage.
Finn Mogensen
Og så lige til sidst et par ord em, hvad Finn Mogensen
mener om regeringen:
Man kan sige, at Helle Thorning gjorde sit bedste, men
hun glemte at sige, at hun kun kunne gennemføre tingene, hvis hun havde flertallet. Og det manglede. Men det
er helt tosset med den borgerlige regering. Den spinker
og sparer i et forsøg på at få råd til skattelettelser, samtidig med at hele skattevæsnet sejler – det er ganske
enkelt uforståeligt, siger Finn Mogensen.

Din fest ude eller hjemme

mad for alle priser for alle
Madtemplet

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

Tlf. 5570 0811

- den klarer vi!

Og så går snakken ellers om det hus Finn Mogensen har
boet i siden 1968:

Ring Biler ApS
v/ Henrik Ring
Grimstrupvej 167B, 4700 Næstved
Tlf.
5572 2035
Mobil 2942 5235
salg@ring-biler.dk . www.ring-biler.dk
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- Huset er oprindeligt fra 1880, men er bygget ud siden.
Men for 100 år siden boede her seks personer i to stuer,
så man må sige, at boligforholdene er blevet langt bedre
siden. Det gælder ikke kun her men generelt. Så jo, vi
har det godt herhjemme.

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

Når talen er om lørdagsmøderne er Finn Mogensen den
første til at erkende, at dem deltager han ikke i.
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1. maj i Gl. Ridehus
Allerede fra morgenstunden søndag 1. maj 2016 var der
stort rykind i Gl. Ridehus for at markere arbejderbevægelsens internationale festdag i Næstved. Mange ville
være med fra starten for at høre maj-talerne.
Først var det de unge fra arbejderbevægelsen, ikke
mindst fra DSU, der satte præg på dagen - og gav lovende signaler om, at mange er parate til at tage over, efterhånden som de lidt ældre vil træde lidt i baggrunden.

havde han været til morgenmøde i Glumsø. Det var
en god optakt til dagens hovedtaler, nemlig Danmarks
kommende statsminister, Mette Frederiksen, der fik en
fantastisk modtagelse, da hun kom lige fra Faxe for at
bringe majbudskabet til Næstved. Da var der sat mange
ekstra stole frem, så alle kunne lytte til Mettes tale.
Endnu en gang fik vi vished for, at i Næstved lever 1.
maj-traditionen videre i bedste velgående.

Senere på dagen kom borgmester Carsten Rasmussen
for at holde sin sjette 1.maj-tale i Ridehuset. Forinden

Arne J.

Holsted Park 29

Sommerfest

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

Socialdemokratiet Næstved Nordvest og Næstved Syd inviterer hermed
til sommerfest for vore medlemmer med ledsager.

Næstved Begravelsesforretning

Vi byder på lidt godt at spise (grillbuffet og kaffe) samt hyggeligt samvær.

GLUMSØ BOGTRYKKERI A/S
Malermester

P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12,
Næstved

Socialdemokraterne

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

55 72 99 86
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Holmegaard,
tlf. 55 54 51 12

Fuglebjerg,
tlf. 55 45 32 05

Fredag, den 12. august fra kl. 18.00

Stedet drives i dag som traktørsted af Lars Westermann, der står for det praktiske ved arrangementet.

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

2, 4700 Næstved
Alt Banegårdspladsen
malerarbejde
udføres Tlf. 55 75 11 36
www.soc-naestved.dk
Partikontoret er bemandet hver onsdag fra kl. 16-17

Arrangementet, der koster 100 kr. pr. deltager (Drikkevarer kan købes til rimelige priser), foregår som
Ringstedgade
52, tlf.
55 72 31 12
sidste år ved Slusehuset i Rådmandshaven og afholdes

Tilmelding til arrangementet er nødvendig og skal ske til Arne Jacobsen på telefon 2540 3301 eller pr.
mail arnejac50@gmail.com senest fredag den 1. august.
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

Bestyrelserne i Nordvest og Syd
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Min tid som
byrådsmedlem

Byrådet

Af Marianne Olsen
Medlem af Næstved Byråd

Hvem er du?
Marianne Olsen, 34 år, gift med Kim og har to skønne
børn, Bastian og Naia.
Jeg er den som kæmper for en sag helhjertet, og har altid været den som siger min ærlige mening. Jeg er også
typen som indimellem taler hurtigere end jeg får tænkt
det igennem.
I politik er jeg ikke så god til at være taktisk og spille
spillet, men bruger min sunde fornuft og erfaring som
grundlag for mine beslutninger.
Hvilken uddannelse har du?
Jeg er først uddannet industrislagter fra Danish Crown,
herefter tilsynstekniker fra fødevarestyrelsen, samt
Social- og sundhedsassistent SOSU Sjælland Næstved.
Jeg er faktisk optaget på sygeplejestudiet, med start til
september, så det bliver nok den næste uddannelse.

Hvorfor valgte du politik?
Jeg har altid engageret mig hvor jeg kunne, såsom elevråd, faglig aktiv i NNF og LO Vestsjælland, og i min
partiforening Nordvest. I 2½ år arbejdede jeg som ungdomskonsulent for 3F.

Hvilke udvalg sidder du med i?
Jeg sidder med i børne- og skoleudvalget, beskæftigelsesudvalget, samt UU (ungdommens uddannelsesvejledning) for børne- og skoleudvalget.
Hvad kan det være for møder som er udover?
Dialogmøder med HovedMed, møder med forældrenævn
og skolebestyrelsesformænd, dialogmøder med borgene,
temamøder med byrådet, seminar med byrådet, KL
topmøder samt andre KL møder, diverse invitationer og
gruppemøder. Derudover skal der læses og forberedes
dagsordner til møderne, så man er sat ordentlig ind i
sagerne.
Dette var bare et lille udsnit af nogle af de møder, jeg
forsøger at deltage i.

Jeg kan godt lide at være med til at se på mulighederne
i stedet for kun problemerne, og mener at det er vigtigt
man er med til at påvirke hvor man kan, i stedet for at
se frustreret til fra sidelinjen.

Vidste du at der ville være så mange møder?
Både ja og nej. Vi blev advaret om det på et af vores
intromøder, at når man er i byrådet, skal man regne
med at bruge helt op til 20 timer nogle uger.

Hvorfor besluttede du at stille op til byrådet?
Jeg fik et brev om at komme til informationsmøde i
byrådssalen, hvor vi kunne høre mere om arbejdet. Jeg
syntes det lød spændende måske at kunne være med
til at gøre noget mere for kommunen. Men det var jo en
stor beslutning, så først efter at have talt det igennem
med familien mange gange, blev det endeligt besluttet.

Hvad synes familien så om det nu?
De synes godt det kan blive lidt for meget ind imellem,
men de bakker mig op i min beslutning. Nogle uger er
det min mand, der tager sig af alt med børnene, mens
jeg deltager i diverse møder. Ofte har vi heldigvis god
hjælp af familien til at hjælpe med pasning osv.

Man bliver aldrig for gammel til at lære nyt.

Da jeg blev så blev valgt ind, blev jeg utrolig overrasket
og glad.

Hvad arbejder du som?
Lige nu er jeg på barsel med min datter Naia, men ellers er jeg ansat i hjemmeplejen i Fuglebjerg gennem de
seneste 4 år.

Hvad tænker du så om at være i byrådet?
Det er spændende og udfordrende, og jeg har fået et
indblik i hvordan kommunen styres, som jeg ellers ikke
ville have fået.

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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Men der er også meget at se til med alt det man bliver
inviteret til, som ligger udover de planlagte byråd og
udvalgsmøder, men det er netop mange af disse møder
som er med til at gøre det interessant at være med.

Det er mest min søn på snart 4, som synes det er svært.
Det er ikke altid helt nemt og forstå, hvorfor mor nu
igen skal afsted. Og når han synes det er svært, bliver
det også svært for mig.
Har du fortrudt at du stillede op til byrådet?
Nej. De første 2 år var ikke så hårde som det er nu, hvor
jeg også lige har fået min datter. Jeg er ofte splittet mellem at være hjemme sammen med familien eller deltage
i byrådsarbejde. Det kan være svært for mig at acceptere, at jeg eksempelvis ikke kunne deltage i arbejdsdagen
i min søns børnehave. Men det er fordi, jeg altid har haft
det svært med ikke at kunne gøre noget 100 pct.
Jeg skal lære at sige fra i stedet for til.
Vil du stille op næste gang?
Efter lange overvejelser har jeg beslutte at det må være
det for denne gang. Men jeg håber, at når børnene er
blevet ældre, at der igen kan være tid og overskud til at
stille op.
Kan man ikke sidde i byrådet hvis man har små børn?
Det skal jeg ikke kunne svare for, men for mig er det

blevet vanskeligere efter jeg har fået nr. 2, som jo endnu
ikke er fyldt 1 år.
Er der noget du ville have ønsket var anderledes i forhold til at være ny i byrådet?
Ja jeg kunne godt have ønsket mig en grundigere introduktion til de udvalgsområder jeg kom ind i, og det
kunne have været fra nogle som kendte området godt,
fordi de arbejder der, eller har siddet med i udvalget i
mange år.
Det politiske system er komplekst, og der er i de forskellige udvalg mange forskellige områder at holde styr på.
Hvad vil du sige til de kommende opstillede?
Held og lykke!
Jeg synes det er fantastisk, at der nogle som vil stille op,
og vil da kun opfordre alle til, at gøre det hvis de overvejer det.
Man skal sørge for at være afklaret med arbejdsmængden, og så er det en god ide at få et godt samarbejde til
de andre opstillede, og måske allerede finder sammen
om emner, hvor man kan samarbejde.
Men ellers bare klø på, der er altid behov for, at der
kommer nye øjne på.

Grundlovsmøde
Søndag den 5. juni kl. 13.00-16.00
Kranøen i Næstved

Program:
kl. 13.00: Velkomst
kl. 13.15: Magnus Heunicke
- Medlem af folketinget
kl. 13.45: Carsten Rasmussen
- Borgmester i Næstved Kommune
kl. 14.30: Susanne Lundvald
- Medlem af Regionsrådet
kl. 15.00: Nicolai Elmkvist
- Formand DSU
kl. 15.30: Næstved Brand og Redning lægger
skum ud til børnene
kl. 15.50: Trækning og offentliggørelse af de
heldige vindere af dagens konkurrence
kl. 15.55: Afslutning

Underholdning af bandet Rock’ n roll train
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Kredsgeneralforsamling

Referat af kredsgeneralforsamling 27. april 2016
Flemming Bjerregaard bød velkommen til generalforsamlingen og Per Andersen blev valgt som dirigent.

Af Nicolai Elmkvist Kaarup Johansen
Formand, DSU Næstved

130 milliarder danske kroner. Så mange
penge er der gemt i diverse firmaer i Panama fra danske
borgere. 130 milliarder. Jeg kan ikke rigtigt forstå, hvor
mange penge det er. Det ser det så ud til at Lars Løkke
og hans blå venner heller ikke kan. For lige nu bliver
der ikke gjort noget ved det. Lige nu får pengene bare
lov til at blive i Panama, uden at regeringen vil gøre
noget for at få dem tilbage.
Det mener jeg er dybt problematisk. For tænk på, at vi
har så lav ”kassebeholdning” i staten, at kommunerne
bliver nødt til at spare 7,5 milliarder væk. Det er regeringens løsning på det økonomiske problem, som er ved
at komme i Danmark. Man fjerner pengene fra selvstyret i kommunen, hvor man herefter måske eller måske
ikke, giver nogle penge tilbage. Resten af beløbet skal gå
til topskattelettelser. Det synes jeg meget godt beskriver,
hvordan at Lars Løkke, Venstre og blå blok fører politik
på. I stedet for at lade de bredeste skuldre bære det
tungeste læs, lader de i stedet dem som har allermindst,
betale den største pris for blå bloks fest med deres rige
venner.
Vi så det i 00’erne, og vi ser det igen i disse år. Det skal
der sættes en stopper for. Og heldigvis ser det ud som
om, at vælgerne er ved at vågne op fra deres drøm om

at DF var beskytterne af det danske samfund, og at
Lars Løkke egentlig er en meget reel og dygtig politiker.
Mange har efterlyst en plan for Socialdemokratiet. Jeg
synes egentlig, at vi har lagt den meget godt ud indtil
videre: Vi har sagt at vi vil stoppe omprioteringsbidraget (Nedprioriteringsbidraget), når vi kommer i regering. Vi har sagt, at vi vil kræve de 130 milliarder, som
de rigeste danskere har sendt ud af landet, tilbage. Og
vi har sagt klart og tydeligt nej til at topskatten skal
lettes. Når man kigger på alt det, og kigger på hvordan
at meningsmålingerne ser ud, så er Socialdemokratiet
tilbage, hvor vi hører hjemme – som det førende parti i
Danmark, hvor vi igen er tættere på 30 pct. end på 20
pct.
Jeg glæder mig til at se hvor længe at Lars Løkke holder på posten som statsminister, og hvornår at vi igen
skal fylde gader og stræder med det socialdemokratiske
budskab! For borgerne er ved at vågne, og det ser ikke
alt for godt ud for regeringen og statsministeren!

Beretning om kredsens politiske og organisatoriske
virksomhed
Den organisatoriske beretning er trykt i Kurer i aprilnummeret. Det organisatoriske arbejde blev gennemgået med et Powerpoint-show der gav et tilbageblik på
arbejdet i kredsbestyrelsen, 1. maj, grundlovsdag, folketingsvalg, valgkampagne, kongres og Mette Frederiksens tale da hun blev valgt som formand, Folkeafstemning om retsforbeholdet og ikke mindst lørdagsmøderne,
som vi kan være meget stolte af i Næstved Kredsen.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

c. Bestyrelsesmedlem Michael Rex, genvalgt
d. Bestyrelsessuppleant. Joachim Slot, genvalgt
e. Revisor Jørgen Knudsen, genvalgt
f. Revisorsuppleant Werner Elkjær Jensen, genvalgt.
Valg af borgmester- og folketingskandidat
Carsten Rasmussen og Magnus Heunicke enstemmigt
genvalgt.
Politisk beretning fra Byråd, Regionsråd og Folketing
med efterfølgende debat
Magnus Heunicke, Susanne Lundvald og Carsten Rasmussen fik hver 3 minutter til at fortælle om den politiske situation på landsplan, i regionen og kommunen.

Fastsættelse af kontingent.
Kredsbestyrelsen foreslog standardkontingent. Vedtaget.

Eventuelt
Susanne Svendsen har skrevet et brev til Regionsbestyrelsen, hvor Generalforsamlingen i Næstved
Kredsen påpeger, at det strider imod partiets love, at
Ringstedkredsen og Vordingborgkredsen vil have Ole
Hækkerup som deres fælles folketingskandidat. Forsamlingen bakker op om, at Susanne fremsender denne
henvendelse på vegne af generalforsamlingen i Næstved Kredsen.

Behandling af indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag til behandling.

Det går rigtig godt i DSU, hvor medlemstallet er fordoblet i det seneste år.

Valg til kredsbestyrelsen
a. Næstformand Solveig Larsen, genvalgt
b. Kasserer Hanne Simonsen, genvalgt

Evals er ked af at kredsbestyrelsen har besluttet at omstrukturere aktivitetsudvalget. Han melder sig til at være
i en arbejdsgruppe, der skal arbejde med aktiviteter.

Fremlæggelse af aktivitetsplan
Solveig fremlagde aktivitetsplanen.
Godkendelse af det reviderede regnskab.
Kassereren fremlagde regnskabet. Regnskabet enstemmigt godkendt.

PS: Mit gæt på hvornår vi skal til valg, er til december.

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

Formand for Socialdemokraterne i Region Sjælland
Ida Marker
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
Tlf. 2613 3620
idamarker@gmail.com

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

Formand, Fladså
Flemming Bjerregaard
Mårvænget 13, Brøderup,
4733 Tappernøje
Mobil 2173 0608
flemming.bjerregaard@outlook.
dk
www.socialdemokraterne.dk/
fladsaa

Folketingsmedlem
Magnus Heunicke
Rolighedsvej 95, 4700 Næstved
Tlf. 6162 4435
smahe@ft.dk

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

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
Søren Andersen
Poppelvej 14
4684 Holmegård
Mobil 2135 0224
andersen_soeren@hotmail.com

Cafe Thorvald

Alle arrangementer afholdes i 3F, Holsted Park 29, 4700 Næstved, og starter kl. 19.00.
Tilmelding på telefon 2016 5882 eller på mail: larsensolveig2@
gmail.com

Borgmester, Næstved
Carsten Rasmussen
Katholmvej 10, 4700 Næstved
Tlf. 2081 7322
Socialdemokratiets sekretariat,
Riddergade 16 1., 4700 Næstved
Tlf. 5051 1997

Fællesledelsen
DUI LEG og VIRKE
Formand Jes Hansen
DSU
Nicolai Elmkvist Kaarup
Johansen
Erantisvej 29, 4700 Næstved
Tlf. 5364 5332
nicolaielmkvistjohansen@
hotmail.com

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.: 7230 0846,
da det vil hjælpe os i kommunikationen med dig.

VVS I KØL I ENERGI

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

Aktivitetskalender
Dato

Lørdagsmøder

4. juni

Hos Metal - kl. 9.00-10.30

2. juli

12. august
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Partiforeningerne

Grundlovsmøde på Kranøen
kl. 13.00-16.00

5. juni

7. august

Aktivitetsudvalg

Sommermøde - Syd
Hos Metal - kl. 9.00-10.30
Fællesmøde - Syd og Nordvest

