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Formandens klumme

Ved vores sidste lørdagsmøde er der som altid en livlig 
debat og snak om, hvad der ligger os på sinde. Vi taler 
også om valgkamp og ikke mindst om de sociale medier, 
hvor mange tænker at det er her slaget skal stå ved det 
kommende kommune- og regionsvalg. På den ene side 
er det et godt medie: man kan på få sekunder få sine 
meninger ud til store grupper af mennesker, og alle kan 
uden at skulle forlade lænestolen være med til at debat-
tere, kommentere og endda gå helt viralt, hvis ens bud-
skab fanger andres interesse.

Flere af mødedeltagerne siger at Facebook også har en 
bagside, når man ikke kan se den person man taler med 
i øjnene. Så bliver det hele lidt mere anonymt og nogle 
glemmer helt reglerne for den gode og høflige tone, som 
enhver meningsudveksling bør være præget af.

Rakke op - det er det der skal til!

I stedet er der mange som forfalder til sporten om at 
rakke de andre ned, det vil sige dem man ikke er enige 
med, og argumenterne er ikke altid ligefrem saglige. I 
stedet vælger mange at blive personlige og udgangs-
punktet for samtalen fortaber sig i tåger.

En af mødedeltagerne, vil du vide hvem? Ok det var 
vores byrådsmedlem John Lauritzen, introducerede be-
grebet at ”Rakke Op”, det vil jeg gerne opfordre til ,at vi 
begynder på fra nu af.

Jeg ser frem til at møde rigtig mange af Jer til vores 
kredsgeneralforsamling den �9. april, der vil blive rigtig 
meget oprakning.

Susanne Ea Svendsen 
kredsformand

Kom til lørdagsmøde
1. lørdag i måneden kl. 9.00 – Metal, Åderupvej 12, Næstved  
– Alle medlemmer i Næstved Kommune er velkomne!

Højrebølgen
Man bør blive mere og mere bekymret for udviklingen i  den vestlige 
del af verden. Den faretruende højrebølge vokser sig større og større 
for hver måned. Prognoserne for valgene i Tyskland, Frankrig og Hol-
land her i foråret viser at  de populistiske kræfter vinder frem. Det 
er helt uhyggeligt at tænke på, hvad der sker såfremt Marine Le Pen 
i Frankrig  og Geert Wilders  i Holland vinder deres valg. EU – som 
danskerne jo ikke har haft så meget til overs for –  kan risikere at få 
endnu et skub i retning mod opløsning. 

Det britiske Exit har for mange været en øjenåbner. Mange millioner 
briter bliver nok rigtigt mange millioner pund fattigere tilsammen, 
og de går en uvis fremtid i møde – alt sammen på grund af højrepo-
pulistisk propaganda. Er det også den vej Frankrig er på vej ud ad? 
Vi skal, om end ikke elske EU, så dog holde af og styrke sammenhol-
det på demokratisk vis i Europa, og dermed være med til at dæmpe 
de højreekstremistiske kræfter.

 
Højrekræfternes skyts er at skabe frygt for folk af anden etnisk her-
komst end dansk – altså flygtninge og indvandrere fra mellemøsten. 
Den frie bevægelighed i EU er allerede godt på vej til at blive sat over 
styr. 

Udviklingen med flygtninge er vi i Danmark i den grad medvirkende 
til. Vi drog i en nyttesløs og ulovlig krig sammen med USA. USA hav-
de noget de skulle hævne i Mellemøsten, og Anders Fogh var ivrig for 
at sætte Danmark på verdenskortet. Enorme kræfter blev sluppet fri 
og efter mange års  krige, ser vi så resultatet på vores breddegrader. 
Nu skal regningen betales og  der er kun et at gøre – nemlig arbejde  
os ud af den og lade vore nye medborgere hjælpe med, så også de føler 
sig som en del af os.

Et valg kan med den nuværende regering komme ganske uventet, så 
gør dit til at normalisere debatterne og tag afstand fra det yderste 
højre.

Man bekæmpede nælder med tidsler,
Holdt på skift hinanden som gidsler,
Alle rakkede hinanden ned,
Rakke op var der ikke no’et der hed
Da jeg mødte dig.

”Da jeg mødte dig” Benny Andersen,1981
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Vi havde ordinær generalforsamling i DSU Næstved den 
24. februar. Der blev jeg, Sara, genvalgt som formand 
mens resten af bestyrelsen blev nyvalgt. Til generalfor-
samlingen fik vi snakket om hvilke ting, der kunne være 
skyld i at vi ikke har haft den største aktivitet i afdelin-
gen, og vi aftalte at det skulle laves om. F.eks. var der 
forslag om, at vi skal til at have tema-måneder, så mø-
derne i marts måned alle sammen handler om politisk 
indflydelse i Næstved kommune. Den næste måneds mø-
der vil så handle om, hvad det ville sige at være socialde-
mokrat - fra essensen af det, til hvordan man individuelt 
føler, at man er socialdemokrat. 

En ting vi har kunne se fra tidligere afdelingsmøder, er 
at når vi vælger at holde debat-arrangement, så kommer 
der mange medlemmer fra DSU Næstved og deltager. Så 
en masse debat-arrangementer med f.eks. LAU eller KU, 
vil helt klart blive en realitet i vores halvårsplan.

Vi har ikke fået holdt særlig mange kampagner det sene-
ste år, hvilket også tydeligt kan ses i vores medlemstal. 

Men vores fokuspunkt i DSU Næstveds bestyrelse vil 
være at få medlemsaktiviteten op, for derefter at skaffe 
nye medlemmer. 

En ting, vi glæder os til i afdelingen, og som jeg selv per-
sonligt ser frem til, er DSUs årlige Påskekursus, hvor 
man får lov til at bruge fire fantastiske dage med en 
masse DSUere fra rundt omkring i Danmark, samtidig 
med at man tilegner sig viden inden for forskellige områ-
der, som EU-politik.

Til sidst vil jeg ydmygt bede jer, kære socialdemokrater, 
om kraftigt at overveje om I ikke har lyst til at blive støt-
temedlem af DSU Næstved. Pengene vil gå direkte til 
afdelingen, og vil blive brugt på fede valgkampagner som 
til kommunevalget i år, og til at vi kan være sikre på, at 
alle vores medlemmer i afdelingen har mulighed for at 
komme med på DSUs nationale kurser, også selvom vo-
res økonomi ikke er den bedste.

Masser af kærlighed fra jeres DSUere i Næstved.

Nyt i DSU Næstved

Af Sara Rosenstjerne Bang                      
Formand, DSU Næstved 

Af Søren Dysted
formand for Børne- og Skoleudvalget

at ændre denne tildelingsmodel, således at der omforde-
les penge til børneområdet og ikke mindst skoleområdet. 

Det skal også være et mål, at lærernes undervisningstid 
nedsættes. Hvis kvaliteten i undervisningen skal have 
et nøk opad, er det bedste redskab at give vores undervi-
sere lidt mere tid til forberedelse, hvilket også påvirker 
rekrutteringsinteressen af nye medarbejdere. 

Det er en fornøjelse at fornemme, hvordan vores dygtige 
og energiske skoleledere, medarbejdere og folkene i CDS 
arbejder med at få reform og struktur til at fungere i 
praksis, og at de gør det på en sådan måde, at skolerne 
lærer af hinanden, og at vi mange steder får løftet de 
faglig svage skoler. Men det ændrer ikke ved det faktum, 
at der skal tilføres flere penge til skoleområdet i budget 
�0�8 og i hele næste valgperiode. Vi skal styrke indskolin-
gen og sammenhængen til børnehaverne. Vi skal vedlige-
holde børnenes kompetencer på mellemtrinnet ,og vi skal 
give den en ekstra tand i udskolingen, ikke mindst i for-
hold til de unge, der har brug for en lidt anderledes skole-
dag. De �0 mio.kr. som midlertidig er lånt fra anlægsbud-
gettet til skolernes drift, skal tilbage inden bygningerne 
lider for alvorlig skade på manglende vedligeholdelse.

Forleden kom et ekspertudvalg med en række forslag, 
der skal sikre eleverne en bedre udskoling og at flere får 
en uddannelse 8 år, efter at de har sluppet grundskolen. 
Målet er at 90 pct. har en uddannelse 8 år efter de er 
gået ud af 9. klasse, og at de sidste �0 pct. styrker deres 
kompetence gennem arbejde.

Hvis denne målsætning skal blive til virkelighed i Næst-
ved skal vi arbejde målrettet med hele børne- og skole-
området. Vi skal skabe nogle stærke ressourcecentre, der 
hjælper, rådgiver og støtter de svage unge i overgangen til 
ungdomsuddannelse og beskæftigelse, og vi skal have et 
meget tættere samarbejde mellem skole, PPR, Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning, misbrugscentre, ungenet-
værk og meget andet. Jeg vil sikre, at vi i �0�7 forbereder 
os på denne indsats i Næstved for vejen til øget velstand i 
vores kommune er øget uddannelse.

Alle undersøgelser peger på, at en tidlig investering i 
dagtilbud og skole giver børn og unge det bedste afsæt 
for at få en uddannelse og komme i beskæftigelse. Der-
for vil jeg foreslå, at vi i Næstved fremover investerer 
mere i dagtilbud og uddannelse for at højne uddannel-
sesniveauet og for sikre at færre tvinges på overførsels-
indkomst. Netop i en kommune som Næstved, hvor vi er 
udfordret på beskæftigelsesområdet, er der brug for en 
sådan satsning.

På Børne- og Skoleudvalgets område arbejder vi på sko-
leområdet med 5 mål frem mod �0�0. Vi skal øge børne-
nes læring, sikre at flere får en kompetencegivende ud-
dannelse, sikre at medarbejdere og børn trives, at flere 
inkluderes og at de 6 skoler har balance i deres økonomi. 
Det er ambitiøse mål, men tallene viser at vi allerede er 
godt på vej, at trivsel er øget hos medarbejderne, og at 
der er sorte tal på skolernes bundlinjer.

Antallet af børn, der inkluderes er stigende og tallene 
for hvor mange, der bliver erklæret uddannelsesparat 
er også gået i den rigtige retning. Folkeskolereformen 
og vores nye skolestruktur begynder at virke, men der 
er stadigvæk et stort behov for at øge børnenes faglige 
niveau. Der er også et stykke vej endnu med at leve op 
til alle reformens ambitioner på alle skoler. Nogle steder 
skal vi blive bedre til at forme den åbne skole, andre 
steder lektiehjælpen og andre igen den understøttende 
undervisning og de fysiske aktiviteter bl.a. for at under-
støtte de børn, der har vanskeligt ved at lære. Vi er på 
vej, men lidt tålmodighed er vi nød til at leve med – det 
vigtigste er at vi kan se en udvikling.

Derfor er der også behov for at investere mere i skolen i 
de kommende år. Vi har allerede investeret en del i lære-
res og pædagogers efteruddannelse gennem “Læringsløf-
tet”.  Men de seneste års besparelser og effektiviseringer 
kan mærkes, og vi kan næppe gå længere ad denne vej. 
Samtidig rammes skole- og dagtilbudsområdet af kom-
munens demografimodel, fordi færre børn og elever giver 
færre penge i kassen.  600-750 færre børn i den kom-
mende � år, inden det hele vender. Vores mål må være, 

Skoler og dagtilbudVi skal investere mere 
i dagtilbud og skole

DSU Næstveds nye bestyrelse.
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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

Debatten om folkeskolen fylder meget. Det er helt na-
turligt.  Den uddannelse og dannelse, som vore børn 
og unge får i løbet af folkeskoleårene, sætter sig spor i 
fremtidens samfund. Det samfund, vi får i morgen, læg-
ger folkeskolen grunden til i dag. 

”En stor gryde” af utilfredshed
Folkeskolereformen, ændring af lærernes arbejdstid, 
nedlæggelse af selvstændige skoler og sammensætning 
af nye klasser m.m. er blandet sammen i ”en stor gryde” 
af utilfredshed. Nogle forældre, lærere, ledere og måske 
også elever oplever, at folkeskolen er blevet dårligere. 
Derfor er det ikke underligt, at byrådets beslutninger 

de senere år om at bruge færre penge på folkeskolen i 
sig selv opleves som (endnu) et tilbageslag. Derfor er det 
jo ikke så underligt, at et bredt flertal i byrådet ”ruller” 
besparelserne for �0�7 på ca. �5 mio. kr. tilbage.

Der er brug for facts og forklaringer
Holdningen til de seneste års beslutninger om vores fol-
keskole synes at være: Færre penge til folkeskolen er lig 
med dårligere folkeskole. Debatten efterlader det ind-
tryk, at mange opfatter folkeskolen som værende blevet 
”udsultet” gennem byrådets beslutninger. Folkeskolen er 
blevet dårligere.

Dykker man ”ned i” Indenrigsministeriets Kommunale 
Nøgletal (www.noegletal.dk), så synes tallene at tegne 
et noget anderledes billede af folkeskolens tilstand i 
Næstved kommune. Det ser ikke helt så dårligt ud for 
folkeskolen i Næstved. 

Ingen nedskæringer i pengene pr. folkeskoleelev de 
seneste 4 år
Selvfølgelig er tal ikke ”sandheden”, men de er dog en 
”del af sandheden”. Et eksempel: Udgiften til folkeskolen 
pr. elev er – renset for løn- og prisstigninger – steget fra 
45.�0� kr. i �0�� til 66.54� kr. i �0�6 – en stigning på 
lige godt 54 pct. For Næstved kommune og vore 5 nabo-
kommuner (Vordingborg, Faxe, Ringsted, Sorø og Sla-
gelse) tilsammen er folkeskoleudgifter i snit til sammen-
ligning steget fra 50.780 kr. (�0��) til 59.677 kr. (�0�6) 
målt pr. elev. Det svarer til en stigning på ”kun” knap �� 
pct. De 6 kommuner har i snit samlet haft en markant 
lavere stigning i udgifterne end Næstved. Næstved lå 
under gennemsnittet i �0�� og over i �0�6 gennemsnit-
tet for udgifter til folkeskolen målt pr. folkeskoleelev. 
Mit gæt på en forklaring er, at selv om elevtallet nok er 
faldet, så er udgifterne ikke faldet i samme takt. Der er 
under alle omstændigheder kommet flere penge til folke-
skolen målt pr. elev de sidste 4 år – ikke færre. 

Ser man på budgettal for �0�7, som er til rådighed, viser 
de, at udgiften til folkeskolen målt pr. 6 -�6 årig er faldet 
fra 48.�9� kr. i �0�6 til 47.75� kr. i �0�7 – et fald på 0,9 

Folkeskolen har det  
nok ikke så skidt endda

Af Christian v. Benzon
Bestyrelsesmedlem, Holmegaard partiforening

Folkeskolen pct. (før ”tilbagerulningen” af besparelsen på �5 mio kr.). 
Selv med dette fald ville Næstved kommune dog have 
haft en stigning siden �0�� på 48 pct. i folkeskoleudgif-
ter. Til sammenligning ville de 6 kommuner sammen 
kun have haft en stigning på �9 pct. i udgifterne fra 
�0�� til �0�7.

Et venligt stemt byråd i forhold til folkeskolen
Det kan man roligt sige, når det drejer sig om at tildele 
ressourcer. Oplevelsen af nedskæringer i folkeskolens 
ressourcer, der synes at herske blandt nogle af foræl-
drene, lærerne og eleverne, afspejler sig ikke i tallene. 
Næstved ligger i top med udgifter til folkeskolen når 
vi måler pr. elev og pr. 6-�6 årig. Næstved har haft den 
uden sammenligning største stigning i disse udgifter 
siden �0��.

Fortsat lav andel af privatskoleelever i Næstved
Næstveds andel af privatskolelever er den laveste i så-
vel �0�� og i �0�6, blandt vore nabokommuner. I �0�� 
var snittet for de 6 kommuner �6,7 privatskoleelever pr. 
�00 skoleelever (Næstved: ��,5) og det var i �0�6 steget 
til �9,8 (Næstved:�4,6). Selv om der med stigning på �,� 
privatskoleelev i Næstved pr. �00 skoleelever (+�7 pct.), 
så synes folkeskolen i Næstved kommune at være bedre 
til at holde stand mod ”flugten til privatskolerne”.

Stort set uændrede klassekvotienter siden 2013
Der er sket lille stigning i antallet af elever i snit pr. 
klasse fra �0�� til �0�6, nemlig fra ��,� elever pr. klasse 
i �0�� til ��,7 elever i �0�6 (+0,5 elev mere i snit pr. 
klasse).  Vi ligger lidt over snittet i de 6 kommuner un-
der ét. Her var der ��,9 elever i snit pr. klasse i �0�� og 
det er steget til ��,� elever i �0�6 (+0,� elev mere i snit 
pr. klasse). 

En politik man bestemt kan være bekendt
Formanden for børne- og skoleudvalget, Søren Dysted 
og resten af udvalgets medlemmer har godt nok stået 
for skud de senere år. De har taget imod massiv util-
fredshed med de beslutninger, udvalget – og byrådet 
– har taget på folkeskoleområdet. Tallene synes bare 
ikke at give belæg for denne utilfredshed. Pengene til 

folkeskolen pr. elev er i løbet af de seneste 4 år steget (og 
markant mere end hos vore nabokommuner). Andelen af 
privatskoleelever er lav set i forhold til vore nabokom-
muner (om end stigende) og klassekvotienterne er stort 
set uændrede.  

Er flere penge nødvendigvis løsningen på udfordringer 
i folkeskolen?
Alt er ikke fryd og gammen? Nej. Der er givet ting, som 
er utilfredsstillende og som skal ændres til det bedre. 
Spørgsmålet er bare: Kræver disse ændringer nødven-
digvis flere penge? Bør vi ikke mere sætte spot på, om vi 
bruger folkeskolens penge på den rigtige måde? Om vi 
ad andre veje kan nå det, vi vil, og få større tilfredshed? 
Skulle vi ikke bruge mere energi på at finde frem til det, 
der skal til for at gøre folkeskolen bedre? Skulle vi ikke 
skabe en stærkere kultur båret af et syn på skolen som 
noget godt, positivt, livsvigtigt og samfundsvigtigt – no-
get som det er værd at kæmpe for og gøre bedre med det 
vi har? En kultur, hvor flere forældre, lærere, elever og 
politikere kommer frem til, at det måske ikke står helt 
så dårligt til med folkeskolen, som man ellers går rundt 
og siger. 

Andre ser misundeligt på folkeskolen
For eksempel er ældreudgifter pr. borger på 65 år (67 år) 
og derover, faldet med 5,4 pct. fra �0�� til �0�6, og an-
tallet af personale til ledelse og administration er faldet 
med �� pct. fra �0�� til �0�6. Her er ikke noget sam-
tidigt fald i antallet af borgere, som skal betjenes. Der 
er også andre steder, hvor der er kommet flere opgaver, 
men hvor man har skulle løse dem med færre ressourcer.

En morale
Moralen for mig er: Politik drejer sig ikke bare om hold-
ninger og følelser, men også om viden og indsigt. Viden 
og indsigt er ikke kun tal og statistik. Men det er godt 
at have lidt tal og statistik på plads, når vi skal forklare 
vore beslutning til borgerne. Og endelig: Al politik drejer 
sig ikke blot om penge – om at flere penge er godt og 
færre penge noget skidt. Vi nok mere tale om hvordan vi 
bruger, de penge vi har, og om vi kan ”komme længere 
på literen”.
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Du er Velkommen til ”Forår og 1. maj i næstVeD”

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

  8.00-�0.00: ”Rød” morgenmad* og talere fra DSU, SUF og SFU. 
 Emil Blicher
 Sofie B. Christiansen, SFU
 Michael Perch, DSU
 Morten Egede, �F Ungdom
 Lukas R. Hartvig (show)

�0.00-��.�0: Formiddag i Gl. Ridehus
 Anders Ellegaard, LO Næstved
 Jørgen S. Madsen, DM Sydøst
 Jette Leth Buhl, SF
 Eva Flyvholm, Enhedslisten
 Magnus Heunicke, Socialdemokratiet
 Kresten Vendelboe, Malerforbundet
Musik og ledelse af fællessang imellem talerne:
Ulla Britt Simonsen og Martin Valsted (Musik- og Kulturskolen) 

��.�0-��.�0: Demonstration i Næstveds gader med stop på Axeltorv.
��.00: Carsten Rasmussen, borgmester

��.�0: Musik ved Michael Perch i Gl. Ridehus
�4.00: Farvel og tak. Anders Ellegaard

1. maj-møDe
*DSU, SFU og SUF 

sælger ”Rød” 
morgenmad og kaffe: 

kr. 40,- 

___

Røde pølser, 
Kartoffelsalat og 

vegetarmad leveres af 
”Slusehuset” 

v. Lars Westermann

Arrangør:
DSU og  SFU 

SF, Socialdemokratiet, 
Enhedslisten og 

LO Sektionen i Næstved

anlægsperioden, så derfor skal vi ud og finde cirka en 
milliard kroner til motorvejen. I infrastrukturfonden 
ligger der �,6 milliarder kroner, og der er lige kommet 
de sidste penge i den fra den billiggjorte Silkeborgmo-
torvej. Så midlerne er der altså. Det handler om poli-
tisk vilje.

I tæt samarbejde med Carsten Rasmussen skubber jeg 
på alle de steder, jeg kan. Første skridt er at der bliver 
valgt en linieføring. Her har Næstved og Faxe Kom-
muner været klare i mælet og anbefalet den linieføring, 
der har mest trafik og den bedste forrentning. Det er 
klogt.

Andet skridt er at få anlægsloven på regeringens lov-
program i næste folketingsår. Og tredje skridt er at få 
de resterende midler afsat, så hele motorvejen mellem 
Næstved og Rønnede kan blive anlagt. Derefter skal der 
arbejdes videre på den sjællandske tværmotorvej hele 
vejen fra Næstved over Slagelse og til Kalundborg.

Hvornår kommer forhandlingerne
Ingen ved endnu hvornår der indkaldes til forhandlin-
ger om fordeling af de frie midler i infrastrukturfon-
den. Mit bedste bud er, at det sker i forbindelse med en 
ny �0�5-plan fra regeringen, men man skal ikke følge 

særlig tæt med for at konstatere, at VLAK jo langt fra 
har flertal til særlig mange af de ting, de vil indføre 
med højere pensionsalder, lavere SU og en sænkelse af 
topskatten.

Til den tid skal vi være parate. Vores projekt skal være 
helt klar, undersøgt til bunds og helst uden de store 
naboprotester. Vi kan se, at der i regeringsgrundlaget 
faktisk nævnes en række konkrete projekter: En ny 
midtjysk Hærvejsmotorvej, en større udvidelse af E45, 
Hillerødmotorvejen, Kalundborgmotorvejen og en køben-
havnsk havnetunnel. 

Men ikke et ord om Næstved-Rønnede eller den sjæl-
landske tværmotorvej
Det lader vi os ikke slå ud af. Vi har nu fået kæmpet 
projektet så langt frem, at jeg er stensikker på, at mo-
torvejen kommer. Jeg nægter simpelt hen at tro, at man 
kan se bort fra så godt et trafikalt projekt, så sund en 
samfundsøkonomisk investering og med så stor en lokal 
og regional opbakning. 

Der skal kæmpes for vores motorvej hver eneste dag. Og 
det er lige præcis hvad vi efterhånden er rigtig mange, 
der gør.

vores nordlige omfartsvej til 650 millioner kroner med i 
puljen, og resultatet kan man se i dag, hvor vi har en flot 
og stærkt tiltrængt omfartsvej. Men det betød ikke, at 
vores motorvej blev skubbet ud i fremtiden, for samtidig 
blev der afsat midler til den første forundersøgelse af 
motorvejen.

Det var på min post som transportminister, at forunder-
søgelsen blev færdig. Takket være et et rigtig kludetæp-
peforlig lykkedes det mig at få folketingets opbakning til 
både at afsætte midler til den krævede VVM-undersø-
gelse samt at få afsat de første �50 millioner kroner til 
motorvejen.

Og nu står vi så her, hvor vi i de seneste uger og må-
neder har nået en række helt afgørende milepæle i 
motorvejsprojektet mellem Rønnede og Næstved. VVM-
undersøgelsen er afsluttet, høringsperioden er forbi og 
nu venter næste etape: De politiske forhandlinger på 
Christiansborg, der skal munde ud i valg af linieføring 
og vedtagelse af en anlægslov til første etape.

Pengene er der
Det står allerede klart, at der er brug for flere penge. 
Et højt grundvandsspejl betyder flere omkostninger i 

Af Magnus Heunicke
MF Næstvedkredsen 

ChristiansborgMotorvejen 
netop nu

Det første spørgsmål, jeg rejste over for den daværende 
transportminister, da jeg blev valgt første gang i �005, 
var at bede om en status for projektet med at anlægge 
en motorvej mellem Rønnede og Næstved.

Svaret både overraskede mig og gjorde mig rasende: 
Transportminister Flemming Hansen kunne oplyse til 
det nyvalgte folketingsmedlem, at der såmænd ikke var 
noget af oplyse, for projektet eksisterede slet ikke i den 
statslige planlægning.

Tænk engang: Et så afgørende vigtigt motorvejsprojekt, 
som har langt større trafiktal end de fleste andre nye 
motorveje fandtes ikke engang i en skuffe i ministeriet. 
Det var med til at spore mig ind på det trafikpolitiske 
arbejde på Christiansborg, og det har lært mig meget. 
Blandt andet at ting tager tid. Og at man skal have både 
en langsigtet strategi, gode og stærke samarbejdspart-
nere lokalt og på tværs af partier på Borgen og at man 
skal være parat til at slå til, når lejligheden byder sig.

Næstved handlede hurtigt
Lejligheden bød sig, da en række omfartsveje var på 
dagsordenen efter infrastrukturkommissionens rapport 
i �009. Dengang måtte vi handle hurtigt i Næstved og få 

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

Af Michael Rex
Medlem af Kurers redaktion

Os der kan, 
skal hjælpe dem, der ikke kan

Det ligger dybt i genet hos Stella Andersen, at man skal 
hjælpe dem, der ikke kan selv – det er ligesom en grund-
regel – og den er god at få forstand af, og den har hun 
levet efter i mange år.

Stella Andersen er født i Vordingborg, som datter af en 
medarbejder på det daværende Vordingborg Slagteri, og 
på spørgsmålet om hvorfor det så lige var Socialdemo-
kratiet hun valgte, kommer svaret prompte:

- Jamen det var jo naturligt at jeg var med i partiet, men 
jeg har dog aldrig været med i DSU. Jeg meldte mig ind 
engang i �980-erne, for det var jeg ligesom født til. For 
mig er den røde tråd i Socialdemokratiets politik, at de 
stærke skal hjælpe de svage – dem der ikke kan – og 
det var og er også hovedtesen i min familie, siger Stella 
Andersen.

I �967 flyttede hun til Assensvej Næstved, og gik hjem-
me mens børnene var små, og senere var hun i �0 år 
ansat på Taxas bestillingskontor, der dengang lå i Ring-
stedgade, og allerede dengang var hun med i bestyrelsen 
i Næstved Syd.

Denne måneds socialdemokrat er Stella Andersen fra Næstved

I �000 flyttede hun og hendes mand Ib tilbage til Vor-
dingborg.

- Både min mands og min mor boede i Vordingborg. De 
var begge oppe i årene, så følte vi, at vi bedre kunne 
hjælpe dem. Jeg fik job på callcentret Trans Com, hvor 
jeg var i fire år, og det er den mærkeligste ansættelses-
samtale, jeg har oplevet.

I mit CV havde jeg skrevet, at jeg var politisk aktiv i 
Socialdemokratiet, og det blev der ved samtalen spurgt 
meget ind til. Midt i det hele sagde han ”ja, du er anta-
get,” og så snakkede vi ellers videre om politik. Senere 
fandt jeg ud af, at han var medlem af de radikale.

Siden flyttede Stella Andersen tilbage til Næstved, og 
har siden �0�� boet på Hjarnøvej.

Det faglige arbejde
Ud over bestyrelsesarbejdet i Socialdemokratiet, har 
Stella Andersen også haft tid til at engagere sig i det 
faglige arbejde.

- Jeg blev i �988 tillidsrepræsentant i HK’s bestyrelse, 
en post jeg bestred i �0 år. I �988 blev jeg valgt ind  
i HK-Service på kongressen, og der var jeg med i fire  
år. I dag er jeg medlem af bestyrelsen i HK’s senior-
klub.

Tirsdag den ��. november i år skal der være kommunal-
valg, og Stella Andersen er helt bevidst om, at der skal 
arbejdes for sagen, hvis Socialdemokratiet skal genvinde 
borgmesterposten.

- Jeg håber og tror, at Carsten Rasmussen fortsætter, 
men jeg tror også, at det bliver svært. Det skyldes, at det 
egoistiske ligesom er oppe i tiden. Folk er blevet mere 
egoistiske, og det er hele siden ”mig først”, og det går i 

høj grad ud over det fællesskab, som jeg gerne vil være 
med til at bevare og udbygge.

Jeg synes også, at Carsten Rasmussen gør det godt. Han 
er alle vegne, og påtager sig måske for mange opgaver. 
Jeg vil i hvert fald ikke bytte med ham, siger Stella An-
dersen.

- Jeg håber også, at de nyvalgte i S-gruppen får en peri-
ode til. De første fire år i et byråd, er jo ligesom en slags 
læretid – først fra den anden periode er man ligesom 
udlært.

Stella Andersen

Lørdagsmøderne
Stella Andersen er flittig deltager i lørdagsmøderne, og 
roser dem til skyerne.

- De er super gode, og man får virkeligt noget at vide om, 
hvad der rører sig i kommunen, og det sker på en dejlig 
uformel måde. Jeg har været sammen med folketingspo-
litikeren Astrid Krag, og hun var drønmisundelig over, 
at vi har sådant noget i Næstved. Og det kan jeg egent-
lig godt forstå, for lørdagsmøderne er noget helt specielt. 
Sidst der var lørdagsmøde fejrede jeg fødselsdag, men 
jeg skulle altså til lørdagsmøde først, siger Stella Ander-
sen.

På spørgsmålet om, hvad fritiden går med, siger hun:

- Med tre børn, seks børnebørn og et oldebarn, er der nok 
at se til. Derudover skal hus og have holdes, jeg ser også 
meget nyhederne i tv, og så læser jeg utroligt meget, 
siger hun.

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

Din fest ude eller hjemme

mad for alle -
priser for alle
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Sektion Næstved og Omegn
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 11 79, fax 55 72 81 11

Sydsjælland
FOA´s a-kasse
Bataljonsvej 3, 4700 Næstved

Telefon 4697 2800 · Fax faglig afd. 4697 2801 · Fax a-kassen 4697 2799 – e-mail: sydsj@foa.dk

Advokat (h)

Lars Henriksen
Kvægtorvsbygningen

farimagsvej 8 . 4700 næstved

advokat@larshenriksen.dk . tlf. 5577 1600
www.larshenriksen.dk
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NavNe I FarteN...
• Niels Erik Sand Jespersen, som igennem en 

lang årrække var en markant redaktør af Kurer, 
og som ofte tog del i samfundsdebatten, er død 
79 år.

 Han og fru Hanne flyttede til Næstved i �99�, 
hvor han fik ansættelse på handelsskolen. Al-
lerede dengang var han medlem af Socialde-
mokratiet, og han engagerede sig i årenes løb 
aktivt i det socialdemokratiske arbejde. På et 
tidspunkt begyndte han at skrive i medlemsbla-
det Kurer. Det var han med til at udvikle, samti-
dig med at han blev redaktør af bladet.

 Han var både som redaktør og senere som al-
mindeligt medlem af partiet ikke bange for at 
have sine egne meninger, og gennem læserbreve 
i bl.a. Sjællandske kom han ofte med kritik både 
af sine egne partifæller og af byrådsmedlem-
mer af anden politisk observans. Indtil for få år 
siden mødte og Hanne ofte til lørdagsmøderne i 
partiet, hvor parret fulgte med i debatten.

 I slutningen af �0�6 var uenigheden med social-
demokraterne blevet så stor, at han meldte sig 
ud af partiet. Han fortsatte dog sin markante 
kritik af partiets dispositioner såvel lokalt som 
på landsplan. En medvirkende årsag til hans 
udmeldelse var også, at han ikke syntes om den 
politiske linje, som den nye partiformand Mette 
Frederiksen lagde for dagen. Den var ikke i 
overensstemmelse med Sands holdninger. Det 
betød, at Sand i sin sidste tid ikke var medlem 
af noget parti.

• Magnus Heunicke, Næstvedkredsens fol-
ketingsmedlem, er nu sammen med familien 
flyttet til København. Allerede sidste efterår 
besluttede Næstveds folketingsmedlem at flytte 
fra Næstved, fordi transporttiden for ham og 
hustruen Nina Groes til arbejdet i København 
blev for lang. Det lykkedes hurtigt at få afsat 
huset på Rolighedsvej. I stedet tager Magnus 
nu ofte til møder i Næstved, hvor han stadig 
vil følge tæt, hvad der foregår i hans valgkreds. 
Bestyrelsen for Næstvedkredsen har bifaldet 
flytningen til København.

 Det er første gang i en lang årrække, at Næst-
vedkredsens socialdemokratiske folketings-
medlem ikke bor i Næstved. Sidst var da Næst-
vedkredsen havde Aage Petersen, Ågerup, som 
folketingsmand. Det var han fra �9�5 til �966. 
Dengang blev Erik Holst fra Fensmark Næst-
veds folketingsmedlem.

 Ingen af de øvrige MF’ere valgt i Sjællands 
Storkreds er bosiddende i Næstved Kommuune.

• Vi vil gerne skrive lidt i Kurer, når der kommer 
nye aktive i Socialdemokratiet og fagbevægel-
sen eller når en af de gamle kæmper lægger op 
– det må gerne ske i en lidt uhøjtidelig form. 

 Har du en lille navnenyhed, som vi kan bringe 
videre til læserne, så skriv til Arne Jacobsen 
fra redaktionsudvalget på mailadressen Arne-
Jac50@gmail.com.

- den klarer vi! 

Ring BiLeR ApS
v/ henrik ring

grimstrupvej 167B, 4700 næstved
tlf. 5572 2035
mobil 2942 5235
salg@ring-biler.dk . www.ring-biler.dk
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Vinhusgade9,Næstved,tlf.38483055
E-mail:5355@al-bank.dk·www.al-bank.dk

Næstved

Svends Møbler
Kanalvej 1, Næstved, tlf. 55 72 20 75

E-mail: naestved@ide.dk

Næstved Begravelsesforretning

Erik Christiansen
www.begravelsedanmark.dk

Tidligere Dansk Ligbrænding

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.

Forbundet Træ-Industri-Byg
i Danmark

Gl. Holstedvej 22
4700 Næstved
Tlf. 88 18 68 90
Fax. 88 18 68 98
Danmarks bedste fagforeningBedre løn og job

Annonce
i Kurer

Ny plan 
for Næstved Sygehus

Af Susanne Lundvald
Regionsrådsmedlem

Regionen

Mandag den �� marts fik Forretningsudvalget i Region 
Sjælland forelagt den nye plan for Næstved sygehus.

Af planen fremgår det, at Næstved skal fortsætte med 
kræftbehandling frem til �0�0, eller så længe de nu-
værende strålekanoner er i drift og funktionsdygtige. 
Denne udmelding er et skridt i den rigtige retning.

Jeg mener, at Næstved Sygehus geografisk ligger ideelt 
i forhold til behandlinger af kroniske sygdomme. Stort 

GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | 

Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | 

Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBIND-

ING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | 

Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | 

Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort 

| BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | 

Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | 

Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH 

| Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups 

| LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstil-

lingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups   | STORFORMATPRINT | 

Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | 

DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Visi-

on | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMAT-

PRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | 

Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | 

Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBU-

TION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  

OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | 

Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | | 

LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstil-

lingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmap-

per | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  

| STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Stream-

ers | Kuverter | OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | 

Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | 

Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | 

Posters | Brochurer |  GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | 

Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | 

GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | 

Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | 

Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups   | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | 

Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | 

Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiket-

ter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpa-

pir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | 

Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | 

Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups   | STORFORMAT-

PRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | 

Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | 

One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | 

STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Stream-

ers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | 

Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | 

DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups   | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesed-

ler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | 

Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | OFF-

SETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | 

Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  GRAFISK DESIGN | 

Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBIND-

ING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | 

Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups   | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | 

Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RET-

OUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | 

Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger 

| SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | 

Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssyste-

mer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups   | STORFORMATPRINT | Foldere | 

One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITAL-

PRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | 

Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | 

Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | 

DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | 

Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | 

Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups   | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | 

GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | 

Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | OFFSETTRYK | 

Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | 

Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | 

Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter 

Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | 

Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups   | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | 

Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | 
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set hele regionen kan nå sygehuset på under � times 
kørsel, specielt efter vi har fået vores nye omfartsvej. 
Vi har masser af parkeringspladser og Næstved har 
stadig gode muligheder for at skaffe det nødvendige 
personale.  

Næstved Sygehus skal også stadig være nærsygehus for 
borgere i Næstved Kommune, med døgnåben skadekli-
nik, som har lægebemanding i den travleste periode fra 
kl �� til kl. ��. Alt i alt bekræfter planen det billede, som 
vi har set tidligere, med påtegning af lidt flere behand-
linger og dermed lidt flere sengepladser og ikke mindst 
flere arbejdspladser.

Allerede i �0�8 begynder de større flytninger. Her skal 
fødeafdeling og børneafdeling flytte til Slagelse i flun-
kende nye lokaler og samtidig flytter Præhospitalt Cen-
ter (Alarmcentralen) til Næstved. Efter planen skal der 
også etableres et dialyseafsnit, men det bliver desværre 
først i �0��.

Dejligt med en opdateret plan og godt for medarbejder-
ne, at de nu bedre kan se billedet af Næstved Sygehus 
som arbejdsplads, nu og i fremtiden.



�4 �5

res fremtidige infrastruktur. Det handler ikke mindst 
om, at vi i fremtiden må give Næstved de rette ram-
mer for at være den vækstdynamo, det handelscen-
trum og den vigtige uddannelsesby for hele regionen, 
som Næstveds størrelse og potentiale berettiger den 
til. 

Vi skal derfor sikre at strækningen mellem Rønnede 
og Næstved kun er første etape i den ny sjællandske 
tværforbindelse. Den tværforbindelse, som skal binde 

HVEM ER HEINo?

• Lollik på �7 år.

• Far til Manja på �4 år.

• Spidskandidat for vores parti til Regionsrådet i 
Region Sjælland 

• Medlem af Lolland byråd og formand for Fritids- 
og Kulturudvalget, Lolland Kommune.

• Markedskonsulent på erhvervsskolen CELF.

Glumsø Bogtrykkeri A/S
Østergade 17B
4171 Glumsø
5764 8085

NÅR KVALITET HAR HØJESTE PRIORITET

kreDsgeneralForsamling
Socialdemokratiet i Næstved Kredsen afholder 

generalforsamling

onsdag den 19. april kl. 19.00
i Herlufmaglehallen (hal 2), 

Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Alle medlemmer af socialdemokratiet i Næstved 
Kredsen er velkomne og har stemmeret i hht. 

vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen, fremsendes efter vedtagelse i en forenings-

bestyrelse til kredsformand Susanne Svendsen 
senest den 12. april 2017.

Der vil være indskrivning til generalforsamlingen 
fra kl. 17.30.

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

Tilmelding til spisning senest 12. april 
til naestvedkredsens mail eller telefon.

På kredsbestyrelsens vegne:  
Susanne Svendsen, kredsformand 

tlf. 5051 1997 
mail: naestvedkredsen@gmail.com

Faxe, Næstved, Slagelse og Kalundborg sammen med 
motorvej. En tværforbindelse som vil lette dagligdagen 
for næsten en kvart million mennesker og mange virk-
somheder.

Dette er blot nogle af de områder der bliver vigtige i 
fremtiden, og der er rigtig mange opgaver at tage fat på. 
Det skal vi gøre sammen i vores parti, og ikke mindst 
sammen med de andre partier i regionen som ønsker at 
være med i et godt og stærkt samarbejde. 

For mig som Socialdemokrat er fællesskabet en meget 
vigtig værdi. Jeg glæder mig til at arbejde med hvordan 
vi som Socialdemokrater vil udvikle regionens i fremti-
den, og jeg glæder mig til at føre spændende valgkamp 
sammen med rigtig mange gode Socialdemokrater. Sidst 
men ikke mindst glæder jeg mig til samarbejdet med 
alle vores kandidater fra hele Region Sjælland frem 
mod valget. Vi skal i fællesskab sikre et nyt flertal i 
Region Sjælland efter næste valg.
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Vinhusgade9,Næstved,tlf.38483055
E-mail:5355@al-bank.dk·www.al-bank.dk

Næstved

Svends Møbler
Kanalvej 1, Næstved, tlf. 55 72 20 75

E-mail: naestved@ide.dk

Næstved Begravelsesforretning

Erik Christiansen
www.begravelsedanmark.dk

Tidligere Dansk Ligbrænding

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.

Forbundet Træ-Industri-Byg
i Danmark

Gl. Holstedvej 22
4700 Næstved
Tlf. 88 18 68 90
Fax. 88 18 68 98
Danmarks bedste fagforeningBedre løn og job

Annonce
i Kurer

Malermester

P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12,
Næstved

Alt malerarbejde
udføres

55 72 99 86

Næste valg til Regions- og Byråd nærmer sig, og det er 
tid til at skabe vores visioner for fremtidens arbejde i 
Region Sjælland. Det arbejde er allerede godt i gang, og 
personligt er jeg meget optaget af en lang række af for-
skellige emner og indsatser. Men vigtigst af alt så øn-
sker jeg åbenhed og dialog om de styrker og svagheder, 
som vi oplever i Region Sjælland. Jeg ønsker, at vi som 
Region styrker kommunikationen med vores borgere i 
stedet for blot at levere information.  

På sundhedsområdet har vi en stor opgave i at sikre 
vores medarbejdere et bedre arbejdsmiljø og mere 
tryghed end det opleves flere steder i dag. Vi skal gøre 
sundhedsvæsenet i Region Sjælland til en endnu mere 
attraktiv arbejdsplads med fokus på tillid, tryghed og 
frihed til faglighed for både nye og nuværende medar-
bejdere. Bedre arbejdsmiljø og øget arbejdsglæde giver 
bedre patientsikkerhed, og er derfor vigtigt for vores 
mange hårdt arbejdende medarbejdere og for vores pa-
tienter. Vi skal sikre vores borgere og medarbejdere den 
tryghed, som de fortjener på sundhedsområdet. 

Vi har behov for en ny og mere dynamisk vækstpolitik 
for vores region. Vi vækster mindre end de andre regio-
ner i Danmark med færre arbejdspladser og mindre vel-

færd til følge for vores borgere. Vi har så mange stærke 
muligheder i Region Sjælland for at skabe attraktive 
vilkår for virksomheder, udnytte det enorme turisme-
potientiale, der ligger lige foran os og for at skabe en 
endnu mere attraktiv region at bo i og flytte til, for blot 
at nævne nogle muligheder. Vi skal gribe de store mu-
ligheder i et endnu tættere samarbejde med regionens 
�7 kommuner i fremtiden.

Det psykiatriske område ligger mig også meget på 
sinde. Desværre ser vi i disse år flere og flere menne-
sker med psykiske lidelser. Vi skal sætte øget fokus på 
forebyggelse, og samtidig skal vi se hele vores psykia-
triske behandlingssystem igennem, for at vi i fremtiden 
kan skabe de bedst mulige psykiatriske behandlinger i 
Region Sjælland. 

Vores sundhedssystem skal i fremtiden se hele men-
nesket, og ikke kun se en patient, der skal behandles af 
nogle specialister i et moderne hus. Vi skal både i det 
somatiske og psykiatriske system tage tanker og følel-
ser langt mere alvorligt i behandling af sygdom. 

Vi har i Region Sjælland Danmarksrekord i pendling, 
og vi har en stor opgave i at påvirke udviklingen af vo-

Udvikling med 
mennesket i centrum

Regionen

Heino Knudsen
Regionsrådsformandskandidat

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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KREdSGENERALFoRSAMLiNG 
onsdag 19. april 2017 kl. 19.00 

dagsorden
  �. Velkomst v/kredsformand Susanne Ea 

Svendsen

  �. Fastsættelse af forretningsorden

  �. Valg af dirigent 

  4. Konstatering af mødets lovlige indvarsling

  5. Godkendelse af dagsorden

  6. Konstatering af de stemmeberettigedes antal

  7. Valg af stemmetællere

  8. Beretning om kredsens politiske og organisa-
toriske virksomhed v/kredsformanden

  9. Aktivitetsplan v/næstformand

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

��. Fastsættelse af kontingent – kredsbestyrelsen 
foreslår standardkontingent

��. Godkendelse af valgprogram v/borgmester 
Carsten Rasmussen

��. Nedsættelse af kandidatudvalg

�4. Vedtagelse af opstillingsregler

�5. Nedsættelse af valgudvalg

�6. Behandling af indkomne forslag

�7. Valg til bestyrelsen ifølge vedtægterne  
Valgene er, når ikke andet nævnes, for to år.

 På valg er:

 a. Formand

 b. Næstformand for � år

 c. Næstformand for � år

 d. Sekretær

 e. Bestyrelsesmedlem

 f. Bestyrelsessuppleant

 g. Revisor for � år

 h. Revisorsuppleant for � år

�8. Opstilling af borgmesterkandidat Carsten 
Rasmussen

�9. Opstilling af folketingskandidat Magnus 
Heunicke 

�0. Politisk beretning fra Byråd, Regionsråd, Fol-
keting med efterfølgende debat

��. Eventuelt.

Af Arne Jacobsen
Medlem af Kurers redaktion

CampusDer skal skabes liv i  
byens tilgroede lystanlæg

Ved Næstveds 800-års jubilæum i �9�5 blev Munke-
bakken midt i Næstved udstyret med et friluftsteater, 
der blev brugt i forbindelse med byjubilæet. Siden 
voksede beplantningen til, så det ikke længere var det 
store folkelige forlystelsesanlæg og samlingssted, som 
der blev lagt op til ved 800-års jubilæet. I slutningen af 
90’erne blev der åbnet lidt op til Munkebakken, da en 
allé af elmetræer måtte lade livet, da de blev angrebet 
af elmesyge. Men det var ikke nok til at tilføre bakken 
et nyt liv.

Kun når folk ville se den vidtstrakte natur omkring 
Næstved besøgte man udsigtstårnet på toppen af Sand-
bjerget, som Munkebakken tidligere blev kaldt. For 
�0-�5 år siden holdt man endda op med at holde sidste 
skoledag på bakken – denne begivenhed blev flyttet til 
en plads, hvor der var bedre muligheder for at holde øje 
med eleverne, så de ikke begyndte at lave alt for mange 
unoder.

Nu skal der igen skabes liv på Munkebakken, da man 
åbner op for den tætte beplantning ud mod Teatergade 
ved at VUC Storstrømmen bygger første etape af det 
store campusprojekt, der skal tiltrække nye uddannelser 
til Næstved. Tiltrækningen sker ved at lægge uddannel-
serne tæt op af stationen, så studerende fra store dele 
af Sjælland kan nøjes med at gå til og fra uddannelses-
institutionerne, når de er kommet til Næstved Station 
med tog og bus.

Campusprojektet kan bygges, så der skabes tæt kontakt 
med naturen på og omkring Munkebakken, og det er 
meningen at skabe et område, der både henvender sig 
campusbrugerne og til Næstvedborgerne. Ved at placere 
campusinstitutionerne i bymidten kan man også skabe 
nyt liv i centrum. Campusbrugerne kan dermed blive en 
aktiv del af Næstved, noget som er svært at skabe for de 
uddannelsesinstitutioner, der er placeret i byens udkant.

Det er ikke kommunen, der skal opføre byggeriet ved 
Munkebakken. Det er de enkelte uddannelsesinstitu-
tioner, der skal finansiere byggerierne. Kommunen skal 
skabe de planmæssige rammer for et uddannelsesmæs-
sigt miljø i Næstveds Centrum. Første del omfatter 5.000 
kvadratmeter, der skal klar til at tage mod de første  
5-600 studerende i sommeren �0�8.  

Formanden for VUC Storstrøm Per Skov Andersen sagde 
til Sjællandske ved byggeriets start, at det er en supergod 
ide at samle uddannelsesinstitutionerne i Campus Næst-
ved. Og Munkebakken er det eneste rigtige sted i Næstved.

Senere etablerer en række andre uddannelsesinstitutio-
ner sig i det samme område af Næstveds Centrum.

Med til at skabe ny aktivitet i Næstved er også, at Udlæn-
dingestyrelsen er på vej til Næstved i det samme område 
med 5-600 arbejdspladser, så borgerne kan se frem til en 
driftig  bymidte i de kommende år.

 

Området omkring Munke-
bakken bliver et nyt aktiv for 
Næstved. Illustration: C.C. 
Contractor/Cubo Arkitekter for 
VUC Storstrøm / Næstved Kom-
mune.

Næstved Syd

Næstved Syd afholdt generalforsamling den 7. marts 
hos Metal på Åderupvej. Der deltog 48 medlemmer i 
generalforsamlingen, der som sædvanlig indledtes med 
fællesspisning.

I sin beretning kom formanden Per Andersen ind på 
årets forskellige aktiviteter og oplyste bl.a.,  at med-
lemstallet var steget fra �4� til �54, hvilket han tilskrev 
det nye begreb Intromedlemmer, som foreningen havde 
fået �7 af. Formanden nævnte også, at der i juni vil 
blive afholdt et sommermøde hos Susanne Svendsen, at 
der i august bliver afholdt sommerfest ved Slusehuset 
i samarbejde med partiforeningen i Nordvest, og at der 
planlægges et dialogmøde i Sydbyen til september som 
optakt til kommunevalget. Formanden opfordrede også 
til at slutte op om  �. maj-arrangementet og grundlovs-
mødet 5. juni.

Per Andersen blev genvalgt som formand. Kassereren 
Lise Kaplov og bestyrelsesmedlemmerne Aligo Francis, 
Kim Rozalski, Hanne Serop, Hanne Sørensen og Michael 
Rex blev ligeledes genvalgt. Som suppleanter genvalgtes 
Stella Andersen og Bent Pedersen.

I forbindelse med generalforsamlingen orienterede 
Carsten Rasmussen om udkastet til valgprogram og 
regionsrådsmedlem Susanne Lundvald om arbejdet i  
regionsrådet. Begge emner gav anledning til en god og 
livlig debat.

Per Andersen

Partiforeningernes generalforsamlinger

Suså

En tredjedel af medlemmerne var mødt op til Den social-
demokratiske forening Susås generalforsamling. 

Dirigent Per Christensen styrede stille og roligt general-
forsamlingen gennem dagsorden. 

Anne-Lise M. Jørgensen blev valgt som bestyrelsessup-
pleant for � år. Ole Valsted Hansen ønskede ikke gen-
valg og Michael Lindquist blev valgt som revisor for � år. 

Borgmester Carsten Rasmussen fremlagde valgpro-
grammet for forsamlingen med en god debat efterføl-
gende. 

De � byrådsmedlemmer redegjorde for det forgangene 
år og spørgelysten var stor. Debatten indeholdt emner 
som skoler, ældrepleje, boliger, super-arenaen og miljøet. 
Helle Jessen fortalte en lille sød men alvorlig historie 
om en isfugl.
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disse møder. Et lignende evalueringsmøde finder snart 
sted i Fuglebjerg.

Det sagde formanden for Nordvest, Jan Erik Grabas på 
partiforeningens generalforsamling, som havde delta-
gelse af omkring �5 medlemmer.

Foreningen var i fuld gang med at forberede kommu-
nalvalget med at finde kandidater. Man havde allerede 
kontakt med to-tre kandidater i Fuglebjerg-området, der 
overvejer at stille op, og nu er man ved at få kandidater 
opstillet fra de øvrige områder.

Ved valgene kom der to nye bestyrelsesmedlemmer i 
bestyrelsen, nemlig Jens Haugaard og Michael Krath. 
Man tog bl.a. afsked med Niels B. Andersen og Monadhil 
Mustafa, der begge har været med i en lang årrække.

Næstved Nordvest

Næstved Nordvest har i det forløbne år arrangeret to 
visions- og dialogmøder i henholdsvis Fuglebjerg og Kar-
rebæksminde. Formålet var at skabe en positiv dialog  
mellem borgerne i lokalområderne og politikerne i den 
socialdemokratiske byrådsgruppe. Det lykkedes i høj 
grad – og møderne følges op af evalueringsmøder med 
repræsentanter for de lokale foreninger. Det første af 
disse møder er holdt i Karrebæksminde, og det viste, at 
det var blevet sat gode socialdemokratiske aftryk med 

Partiforeningernes generalforsamlinger

Holmegaard

Torsdag 9. marts havde partiforeningen i Holmegaard 
ordinær generalforsamling.

Kl �8.00 startede vi med spisning, herefter vi samledes  
til generalforsamling.

John Lauritzen blev valgt som dirigent, og Christian von 
Benzon til referent.

John gav hurtigt ordet til formanden der kunne fortælle 
om alle de aktiviteter som �0�6 havde budt på, lige fra 
møder om principprogrammet sammen med Suså, til 
juletræsfest og uddeling af honninghjerter ved Super-
Brugsen op til jul sammen med de lokale byrødder. 

Efter at have kikket på fortiden fortalte formanden om 
fremtiden – der bliver særdeles travlt, da Holmegaard 
går til valg med hele 5 kandidater (John Lauritzen, Sø-
ren Dysted, Michael Perch samt vore � nye kandidater 
Christian von Benzon og Brian Hornbek) til byrådet. 
Endvidere stiller formanden Søren E. Andersen op til 
regionsrådet som nr. �� på den socialdemokratiske liste.  

Vi er også sammen med andre partiforeninger i gang 
med at arrangere grundlovsmøde og en gentagelse af 
den succesfulde juletræsfest.    

Kassereren fremlagde fint regnskab, der blev rost af 
bilagskontrollanterne.

Alle der var på valg og som ønskede genvalg blev valgt. 
� bestyrelsesmedlemmer (Christian von Benzon og Anne 
Planck) ønskede ikke genvalg. Nye i bestyrelsen blev 
Joan Reza og Poul Rosengreen. 

Christian von Benzon deltager også fremover i vore 
bestyrelsesmøder som kandidat. Anne Planck forsæt-
ter med at repræsentere Holmegaard ved formøderne 
sammen med byrådsgruppen. Anne blev også valgt som 
�. suppleant til vores bestyrelse. Alle byrådskandidater 
deltager i vore bestyrelsesmøder. 

Alle byrådskandidaterne havde et lille indlæg om hvad 
de havde lavet det sidste år, samt om fremtiden. 

Borgmester Carsten Rasmussen gennemgik Valgpro-
grammet-�0�7 – som Holmegaard gav sin tilslutning til.

Holmegaard Partiforening støtter endvidere Magnus, 
Carsten og Heino som spidskandidater.  

Under eventuelt ønskede partiforeningens tidligere 
formand Kurt Sørensen ordet. Kurt oplyste, at han flyt-
ter til Slagelse og ønskede at sige pænt farvel til Holme-
gaard. Kurt overdrog en gammel klokke til den nuvæ-
rende formand.

Holmegaard har pt. 95 medlemmer. 9 nye er kommet til 
i �0�6 og 4 har forladt os.

Mødet sluttede med en stor tak til Christian og Anne for 
deres arbejde i bestyrelsen.

John Lauritsen sluttede mødet kl ��.�5 med at konsta-
tere at man ikke sang i Holmegaard (Formanden vil til 
næste gang skaffe sanghæfter og John synger for…)

Partiforeningernes generalforsamlinger

Næstved Midt

Næstved Midt afholdt generalforsamling den 4. marts 
hos Metal på Åderupvej

Som noget nyt blev generalforsamlingen holdt efter lør-
dagsmødet.

Der deltog �� medlemmer + borgmester Carsten Ras-
mussen. Til dirigent valgtes Sven Ulrik Terp som kunne 
konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Beretning partiforening Næstved Midt v/formand Gert 
Segato
- Siden sidste generalforsamling har vi deltaget aktivt i 
kongressen, byrådsgruppemøder, kredsbestyrelsesmøder, 
regionsrepræsentantskab møder, kurermøder og vi har 
afholdt medlemsmøder om det nye valgprogram. Der er 
lavet et udkast, som Carsten senere vil fortælle om.

Det er valgår og det vil også komme til at være hovedte-
maet i det vi planlægger i partiforeningen. Valgkampen 
til det kommende byråd er for lang tid siden gået i gang. 
Så byrådsvalget den ��. november i år er et valg som vi 
skal vinde. Din borgmester hver dag og i fremtiden: Car-
sten Rasmussen.

Midt fik �� intromedlemmer hvor de �6 er blevet ordi-
nære medlemmer (7� pct.)

Midts medlemstal er dags dato �64 medlemmer, mod 
�56 ved sidste generalforsamling

Jeg vil gerne takke alle medlemmer, bestyrelsen, Birgit, 
Mette og Susanne, samt vores revisorer for et rigtigt 
godt samarbejde i året der gået.

Borgmester Carsten Rasmussen gennemgik udkast til 
valgprogram KV �0�7.

Fladså

Over halvdelen af medlemmerne var mødt op, og vi 
havde en hyggelig aften. 

Efter formandens beretning aflagde byrådsmedlem Bir-
git Lund Terp en fin beretning fra byrådsarbejdet. Car-
sten Rasmussen forlagde udkastet til valgprogrammet, 
som med en enkelt rettelse blev godkendt til behandling 
på kommende kredsgeralforsamlingen. 

Forsamlingen godkendte ligeledes bestyrelsens indstil-
ling om opstilling af Charlotte Roest til kommende by-
rådsvalg til november.  

Under den politiske beretning fra Byrådet kom Birgit 
Lund Terp ind på noget af det der sker i Næstved:
• VUC byggeri på Munkebakken 
• Udlændingestyrelsen som vil bygge nyt 
• � P-huse 
• Ny plan for bymidten 
• Tilbygning af Sct. Jørgens Park 
• Sydlige omsfartvej 
• Vandland 
• Det Gamle Holmegaard Glasværk. 
Skole, kultur og sundhed fik også ord med på vejen.

Susanne Lundvald orienterede fra Regionen om bl.a.: 
• Sygehuse/sundhed 
• psykiatrien 
• mobilt bredbånd og økonomi. 
Susanne takkede fordi hun var blevet genvalgt til kandi-
dat til Regionsrådet.

Beretningerne blev taget til efterretning. Under valg var 
der genvalg til alle. Da der ikke var mere til eventuelt 
sluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for 
god ro og orden.

Ref. Jan Pedersen
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Formand for
Socialdemokratiet i Næstved
Susanne Svendsen
Hedetoften �7, 4700 Næstved  
Tlf. 505� �997
naestvedkredsen@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

Folketingsmedlem
Magnus Heunicke
Østerbrogade �4�, 5 tv, 
��00 København Ø
Tlf. 6�6� 44�5
smahe@ft.dk

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

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

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

DUI LEG og VIRKE
Næstved afdeling
Torben Klitmøller Hollmann
Slagelse Landevej ��9
4�4� Boeslunde
Tlf. ���6 7579
E-mail: tokh@foa.dk

DSU
Sara Rosenstjerne Bang
Olstrupvej �5, 
4684 Holme Olstrup
Mobil: 4�450�06
sara0��b@ngh.nu

Kontakt

HYLLESTED
VVS I KØL I ENERGI

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

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

Aktivitetskalender

Dato Lørdagsmøder Kredsen 1. maj arrangementer

  �. april
Hos Metal kl. 9.00-�0.�0
Arr. Næstved Syd

�9. april
Kredsgeneralforsamling 
Herlufmaglehallen kl. �9.00

  �. maj

Folkemusikhuset, Fensmark
kl. 6.45-9.00

Pejseladen, Glumsø Kro kl. 7.00-9.�0 
Talere: Carsten Rasmussen og  
             Magnus Heunicke

Gl. Ridehus, Næstved 
kl. 8.00-��.�0

  6. maj
Hos Metal kl. 9.00-�0.�0
Arr. Næstved Midt


