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Håber vi ses i KarrebæksmindeEn udlændingepolitik der samler Danmark
Forleden præsenterede Socialdemokratiet under betydelig opmærksom-
hed sit nye udlændingeudspil “Retfærdig og realistisk – en udlændinge-
politik der samler Danmark”.

Med oplægget gør partiet op med den måde man tildeler udlændinge 
asyl på her i landet. Det grundlæggende er, at vi gerne vil hjælpe men-
nesker i nød. Det er en medmenneskelig pligt. Samtidig er der en grænse 
for, hvor mange udlændinge der kan integreres i Danmark. Det er altaf-
gørende, at integrationen kommer til at fungere bedre.

I dette nummer af Kurer fortæller en række medlemmer af folketings-
gruppen nærmere om udspillet, som er nytænkende på flere måder.

Baggrunden for udspillet er dobbelt. For det første prøver partiet at sam-
le befolkningen bag en fælles politik på udlændingeområdet. Der er vel 
næppe noget andet område i dansk politik, der har splittet befolkningen 
så meget gennem årene, og hvor fronterne er blevet trukket så hårdt op.

For det andet er der spørgsmålet om sammenhængskraften i det danske 
samfund. Mange udlændinge, der er kommet hertil gennem årene har 
lært dansk og er i arbejde, deler de danske værdier og bidrager til samfun-
det. Men desværre er der også mange, der lever på overførselsindkomst og 
i parallelsamfund uden at kunne dansk. Det skal der gøres op med.

Finansministeriet har beregnet, at den nuværende udlændingepolitik 
årligt koster �� mia. kr. Det svarer til en Storebæltsbro. Det er også lidt 
mere end Undervisningsministeriets samlede årlige budget.

Der forestår altså en kæmpe udfordring, som ikke er midlertidig, men er 
kommet for at blive. Det presser vores velfærdsmodel, vores lave ulighed 
og vores måde at leve på, og det er ødelæggende for sammenhængskraf-
ten i samfundet, hvor få har for meget og færre for lidt.

Socialdemokratiet bilder sig ikke ind, at vi kan ændre udlændinge-
politikken fra den ene dag til den anden. Men vi har håndteret svære 
udfordringer før, og vi har også før i de store spørgsmål været uenige i 
Danmark. Men når vi indgår de store kompromisser, og tager de store 
ryk fremad sammen, så er Danmark bedst. Sådan var det med under-
visningspligten, folkepensionen og den frie og lige adgang til sundheds-
væsenet. De beslutninger består endnu, fordi blev besluttet af et enigt 
folketing.

Det samme er der brug for, når det gælder udlændingeområdet. 

Susanne Ea Svendsen 
kredsformand

Kære alle socialdemokrater i Næstved Kredsen
Så er det igen tid til at samles til generalforsamling, 
og i år bliver det i Karrebæksminde, Smålandshavet 
Kursus- og Konferencecenter. Vi har ikke valgt det 
på grund af havudsigten, men fordi de har overens-
komstmæssige arbejdsvilkår.

Bekæmpelsen af social dumping er og bliver en mær-
kesag for Socialdemokratiet. Vi skal have ordentlige 
løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. 
Det har vi sammen med fagbevægelsen kæmpet for 
gennem vores lange historie, og det gør vi fortsat.

Vi taler og skriver meget om social dumping, og in-
gen er vel uenige i, at vi skal have en løn vi kan leve 
af, men er det også noget vi tænker ind i hverdagen? 
Hvor opmærksom er du på, om de butikker du køber 
ind i, eller den restauration du spiser på, har overens-
komst? 

Tænk lige over det en ekstra gang du præsenteres 
for et godt tilbud, der næsten er for billigt til at være 
sandt. Det kan meget vel være, at det bliver lidt dy-
rere, hvis man handler i en forretning med overens-

komst, men sådan må det være. Politiske mål skal 
omsættes i praksis, begyndende med en selv, og det er 
først når vi alle tænker en ekstra gang også i hverda-
gen, at det begynder at rykke.

Ud over selve generalforsamlingen, så får I mulighed 
for at deltage i den politiske debat med vores politi-
kere fra byråd, regionsråd og folketing.

Jeg håber, at rigtig mange medlemmer møder op, så 
vi kan få en god og udbytterig aften.

Kom til lørdagsmøde
- men IKKE for tidligt!!!
1. lørdag i måneden kl. 9.00  –  Dørene åbnes kl. 8.45

Metal, Åderupvej 12, Næstved – Alle medlemmer i Næstved Kommune er velkomne!
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Næstved & Susålandet
- den bedste bid af din tid

 t Kurser
	 t Foredrag
	 t Oplevelser
	 t Busture

AOF Næstved & Susålandet 
Riddergade 16, 1. sal, 4700 Næstved – Tlf. 2040 4210 
www.aof-naestved.dk – aof.naestved@gmail.com 
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Sektion Næstved og Omegn
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 11 79, fax 55 72 81 11

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

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

I februar måned holdt vi generalforsamling. Jeg blev 
valgt som formand efter Michael Perch gik af. Vi var 
4 DSU’ere tilstede, de udgør bestyrelsen inklusiv kas-
sereren, der ikke kunne møde op. 

Det er ikke kun i DSU Næstved der har været ud-
skiftning. Tidligere forbundsformand Lasse Quvang 
Rasmussen gik af efter kommunalvalget, mens Fre-
derik Vad Nielsen er indsat som midlertidig formand. 
Han stiller dog op uden modkandidat som formand på  
kongressen her i slutningen af måneden. 

Lige nu har vi et særligt fokus på den grønne dagsor-
den. En dagsorden vi i DSU mener er alt for overset i 

moderpartiet. Vi vil tage ud på diverse ungdomsuddan-
nelser og føre kampagner om den grønne dagsorden, 
hvilket forhåbentlig også kan tiltrække nogle flere 
medlemmer. 

Derudover har Kasper (næstformand) og undertegnede 
deltaget på DSU’s årlige påskekursus. På påskekurset 
fik vi, udover en masse god undervisning fra erfarne 
DSU-medlemmer, også en masse socialt med os.

Det er også en vigtig del af vores arbejde, at vi udover 
hele den politiske dagsorden, også har det godt socialt, 
for ellers gider folk ikke være medlem af en ungdoms-
organisation som DSU.

Gør Danmark grønt igen 

Af Jonas Bülow-Olsen                      
Formand, DSU Næstved 

Malermester

P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12, 4700 Næstved
www.pe-j.dk
al@pe-j.dk

Alt malerarbejde udføres

5572 9986

KLFestlige dage i Aalborg

Det blev til et par rigtige festlige dage i Aalborg for 
en række af de nyvalgte socialdemokratiske byråds-
medlemmer fra Næstved.

Anledningen var topmødet i Kommunernes Landsfor-
ening, der endda (som Charlotte Roest bemærkede) 
blev holdt på kvindernes internationale kampdag.

Den sædvanlige hilsen fra regeringen kom statsmi-
nister Lars Løkke Rasmussen med, og på det social-
demokratiske gruppemøde på topmødet gav det nær-
mest gåsehud, da “Når jeg ser et rødt flag smælde” 
blev sunget. 

Partiets formand, Mette Frederiksen, var også i hopla 
på gruppemødet og sagde bl.a., at �.� mio. danskere 
nu har en socialdemokratisk borgmester, og at partiet 
er repræsenteret i samtlige 98 byråd i Danmark, hvil-
ket gør os til Danmarks stærkeste parti.

Det sås også af valgene på topmødet. Den tidligere 
formand for KL Martin Damm (V) blev således ud-
skiftet med Jacob Bundsgaard (S).

Glade nyvalgte socialdemokratiske byrådsmedlemmer fra Næstved flankerer borgmester Carsten Rasmussen. 
Det er fra venstre: Charlotte Roest, Carsten Rasmussen, folketingsmedlem Magnus Heunicke og Aligo Francis. 
Stående ses Jørgen Christiansen.

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

NÅR KVALITET HAR HØJESTE PRIORITET
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Om at være nyt  
byrådsmedlem
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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

Sikken rejse ind i den politiske verden. En verden 
fyldt med store personligheder, stærke mærkesager, 
selviscenesættelse og kampen om venner, stole og 
magt – som nyt byrådsmedlem er der meget at lære…

Jeg stillede mit kandidatur til rådighed for socialde-
mokratiet efter mange opfordringer, overvejelser og 
opbakning fra baglandet. En ny verden blev åbnet 
og jeg følte, jeg kom hjem. Valgkampen startede, 
valgstrategier blev lagt, nye venskaber opstod. Roser 
og kampagnemateriale blev uddelt – håbet og drøm-
mene voksede i takt med at dagene gik. 

På valgaftenen var vi spændte samlet i Arenaens  
Foyer, med teknik der virkede knapt så godt. Resul-
tater der var svære at følge, hvis ikke man sad med 
næsen i telefonen og fulgte med på KMD. Mit valg-
resultat ”at jeg var blevet valgt” blev glædestrålende 
løbet ind fra Tappernøje. Valgnatten blev en hektisk 
konstituering, med lokumsaftaler og dannelsen af 
”det røde kabinet” – hvor jeg, stolt og beæret, har fået 
min plads.  

Den ene dag ”Rebellen fra Tappernøje” i slidte cow-
boybukser i Fakta, den næste dag til ”Nytårskur på 

Hotel Kirstine” med Heino Knudsen og alle spidserne 
i det allerfineste skrud. Det er en verden fyldt med 
kontraster, traditioner og mange, mange regler – både 
de skrevne og uskrevne.

Min plads i byrådet fik jeg, med fin stol, egen skuffe, 
mikrofon og navneskilt. Og reglerne begynder nu at 
sive ind. Blev nr. �, altså plads nr. 5 fra Carsten i By-
rådssalen. Det er det der med listeopstilling og alle 
reglerne. Man skal kende sin plads – der jeg har sta-
dig meget at lære. 

Så var der udlevering af byrådsmobil og IPad. Skulle 
man nu sammenkoble begge telefoner og Appel-id til 
en eller holde det adskilt? Hvad med privatliv, sik-
kerhed og regler – og der var intet der skulle under-
skrives? Der var i Næstved Byråd ikke nedskrevet 
regler for det. Det er der nu – vi må have orden i 
sagerne.

Fik også udleveret printer, papir og farvepatroner. Et 
byrådsmedlem har nok at bruge det til: dagsordener, 
referater, indbydelser, huskesedler og taler der skal 
printes. Men tilslutningen af udstyret hjemme dril-
lede, så fluks kom Rådhusets It-Service til Tappernøje 
og tilkoblede det hele. Teknik-nørd, det bliver jeg nok 
aldrig, men jeg kan slet ikke takke nok for den opbak-
ning vi får fra Rådhuset – det er et samspil, der bare 
spiller.

Som nyt byrådsmedlem har man også nok ta’ sig til: 
Mail-kontoen gløder, telefonerne bimler og postkas-
sen er ved at sprænges. De sociale medier skal også 
passes: Facebook, Twitter, LinkedIn og Snapchat. 
Og så er der alle møderne: Intromøder, Temamøder, 
Gruppemøder, KL-Topmøde, Visionsseminar, Informa-
tionsmøder, Borgermøder, Konferencer, plus alle de 
almindelige Bestyrelses-  Udvalgs- og Byrådsmøder. 
Der bliver kørt rigtig mange kilometer og den lille 
røde bil skal tankes konstant. Men jeg synes det er 
en fantastisk rejse og jeg tager det hele glad og med 

Af Charlotte Roest                      
Medlem af Byrådet 

Byråd

oprejst pande, for det er virkelig en ære at få de mu-
ligheder, og familien hjemme bakker så fint op.

Jeg elsker at lære om byrådsarbejde, pludselig at 
forstå at det ER politikerne, der altså bestemmer, og 
er vi i tvivl om noget, så sender vi vores spørgsmål til 
administrationen, der så neutralt belyser og besvarer, 
så vi politikere kan træffe de rigtige beslutninger alt 
efter demokratisk overbevisning og stemmeflertal 
– Næstved Kommune er en fantastisk maskine, med 
super kompetente medarbejdere. Jeg er stolt af at bo 
i vores velfærdssamfund med stolte demokratiske 
værdier. 

Før forstod jeg ikke organisationsopbygningen i en 
kommune. Jeg så bare kommunen som en stor kold 
mastodont og meget svær at navigere i. Nu forstår jeg 
opbygningen og er ved at lære spillereglerne at ken-
de. Dermed ikke sagt at jeg ikke snubler eller udfor-
drer reglerne. Politikere skal jo lytte, flytte, forandre, 
udvikle, så flest mulige har det bedst muligt – vi skal 
helst have alle med.

Jeg har været så heldig at komme � udvalg: Kultur- 
og Demokratiudvalget, Beskæftigelse- og Uddannel-
sesudvalget og så i Landdistriktsudvalget. I Kultur- 
og demokratiudvalget arbejder vi pt. bl.a. med det Ny 
Holmegård projekt. Det bliver stort. I det historiske 
miljø omkring Holmegård Glasværk skal skabes et 
sted hvor forskning, formidling, kunst og historie går 
hånd i hånd med udvikling af erhvervsliv og lokal-
samfund. Vi arbejder også på visionen om et Vandkul-
turhus, men der er vi bestemt ikke i mål. Så går det 
bedre med Skills, der jo kommer til Næstved i �0�9 
og hvor der forventes over 60.000 besøgende. 

I Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget arbejder 
vi med alle beskæftigelsesrelaterede opgaver. Det 
gælder jo om at få flest mulige i arbejde eller uddan-
nelse, men kun i samtidig respekt for de udfordrede 
skæbner, der er kommet i klemme af livet. Udvalget 

skal ud på virksomheds- og uddannelsesbesøg, så vi 
politikere kan få størst mulig indsigt i området. Be-
skæftigelses- og uddannelsesområdet er yderst kom-
plekst, men er glad for at være med her, da jeg har 
en del personlig erfaring. Jeg er jo selv er en arbejds-
skaderamt håndværker. Jeg har selv har siddet fast i 
systemet og har oplevet når det ikke virker, der hvor 
systemet modarbejder alle vores gode hensigter. 

Sidst men ikke mindst er jeg kommet i Landdi-
striktsudvalget. Et §�7 stk. 4 udvalg under Kultur- og 
Demokratiudvalget. Landdistriktsudvalget består 
af 9 medlemmer: 5 fra byrådet og 4 eksterne, der er 
udvalgt efter en ansøgningsrunde. Vi har et nyt fo-
kusområde hvert år og udvalget skal godkendes af 
Byrådet hvert år. I �0�8 sætter vi særlig fokus på op-
levelser, turisme og natur. I �0�9 er fokus på kollektiv 
trafik og nye transportformer. De � sidste år er ikke 
fastlagt endnu. Udvalget skal udarbejde forslag og 
initiativer, der skal styrke bosætning, servicering og 
udvikling uden for Næstved by. Forslagene vil blive 
forelagt andre relevante politiske udvalg, og sammen 
skal vi få initiativer og forslag gjort til virkelighed, så 
hele kommunen kan føle sig som et fælles. 

Til slut vil jeg atter takke jer partikammerater i 
Næstvedkredsen for den flotte opbakning til os kan-
didater både før, under og efter kommunalvalget. Jeg 
er beæret og dybt taknemmelig for I har hjulpet os så 
godt på vej. Tusind tak.

Foto: PEVIBA
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Sådan gik det i Næstved

Af Christian von Benzon
Formand for Holmegaard partiforening

- Det bliver afgjort den 8. maj i år, når vi holder re-
præsentantskabsmøde for Socialdemokratiet i region 
Sjælland. 

Jeg er klar til at tage udfordringen op, og har – sam-
men med � andre gode folk (Marianne Vind (Køben-
havn/Havdrup), Michael Svane (Lejre) og Sadik Zeki 
Topcu (Ringsted)) – meldt mig ind i dysten om at 
blive valgt som vores EP-kandidat her i regionen.

I denne præsentation vil jeg prøve kort at sige noget 
om, hvem jeg er, og hvad jeg står for. 

Hvem er jeg?
• Jeg hedder Christian Benzon og er 60 år.
• Er født og opvokset på Sjælland og har boet og ar-

bejdet her hele mit liv.
• Min far var dansk og min mor fransk, og jeg er så-

vel dansk som fransk statsborger.  
• Gift med min ungdomskæreste, Anne, som jeg har 

været sammen med i snart 45 år.
• Sammen har vi to voksne børn adopteret fra Co-

lombia i �989, og er også blevet bedsteforældre til 
to små herlige drenge.

Hvem skal være  
S-kandidat til Europa-Parlaments-
valget i 2019 for region Sjælland? 

EP-valg I sig selv er EU intet. Det er kun et værktøj – et fæl-
les hus om man vil. Det er langt fra alt, hvad der sker 
i dette hus, jeg synes er rigtigt. Betyder det, at jeg går 
ind for at vi skal forlade huset og måske oven i købet 
rive det ned? Nej. 

I Folketinget er der fra tid til anden borgerligt flertal, 
som vedtager borgerlig politik. Men selv om jeg af 
politiske grunde er imod den førte borgerlige politik, 
mener jeg jo ikke, at vi skal nedlægge Folketinget. På 
samme måde mener jeg ikke, at man skal nedlægge 
eller svække EU, fordi der her føres en politik, som i 
mine øjne er forket. EU er lige som Folketinget en po-
litisk arena, hvor forskellige politiske kræfter kæm-
per om at sætte den politiske kurs.  Det drejer sig om, 
at de røde og grønne kræfter i Europa skal kæmpe sig 
til større politisk indflydelse på de beslutninger, som 
har betydning for hvordan ganske almindelige men-
nesker lever deres dagligdag.

Betyder det så, at jeg går ind for, at EU skal styre 
alt? Nej, for pokker da. EU skal tage sig af det, som 
ingen lande selv har kræfter til at løfte. EU skal løse 
de udfordringer, som ikke kan spærres inde bag stats-
grænser. 

EU er ikke noget i sig selv. Det er politikere fra med-
lemslandene i Ministerråd og Europa-Parlamentet, 
som bestemmer, hvilket indhold politikken skal have. 
Når EU beskyldes for ikke at handle, skyldes det, at 
medlemslandene ikke vil. Og når EU vedtager noget, 
der er forkert i mine øjne, er det fordi der er flertal 
herfor blandt nationale parlamentsmedlemmer og de 
direkte folkevalgte EP-medlemmer fra medlemslan-
dene.

• Bor i Karrebæksminde på Sydsjælland, og har de 
sidste �0 år haft et gammelt sommerhus i Tengsle-
mark Lyng i Odsherred.

• Uddannet som jurist og har efteruddannet mig 
med en masteruddannelse i offentlig forvaltning og 
politik.

• Efter 4� år brugt på uddannelse og arbejde har jeg 
valgt at blive pensionist for at få tid til at kaste 
mig over nye udfordringer.

• Har tidligere arbejdet i SKAT (København, Næst-
ved og Maribo), Holmegaard Kommune og Næstved 
Kommune.

• Har tidligere undervist SKAT-medarbejdere i EU 
ret og organisation.

• Partimedlem siden �996.
• På 6. år formand for Holmegaard partiforening og 

medlem af kredsbestyrelsen i Næstved.
• Medlem af partiets Internationale Udvalg siden 

�0�7. 

Hvad er mit syn på EU?
Jeg er
• FOR EU, men
• IMOD den borgerlige politik, som EU ofte fører.

 

SUSÅ SOCIALDEMOKRATISKE FORENING 

afholder i samarbejde med  
Caféforeningen Rejseladen  

sit traditionelle morgenmøde 

TIRSDAG D. 1. MAJ, Kl. 7:00 
Talere:  

Borgmester Carsten Rasmussen 
Folketingsmedlem Magnus Heunicke 

Alle er velkomne.  
Suså’s Socialdemokrater byder på kaffe og morgenbrød  

Sted: Café Rejseladen, Storegade 2, Glumsø  

  

Hvad er vigtigt for mig?
• Freden i Europa. Masseslagtning af mennesker, 

som vi kendte til langt op i �900-tallet, har vi væ-
ret forskånet for i snart 75 år. Verden omkring os 
viser os dog, at fred ikke bare skal tages for givet. 
Der skal kæmpes for den hver dag. EU er fredsvag-
ten i Europa.

• Retten til jobs på ordentlige vilkår. Der skal 
sættes en prop i mulighederne for, at virksomheder 
kan undergrave løn- og arbejdsvilkår for lønmodta-
gerne ved at spille dem ud mod hinanden. Kun ved 
at stå sammen på tværs af landene kan vi sende 
”løndumping” til tælling.

• Stop for skatteflugt. Der skal sættes hårdt mod 
hårdt, så finansverdenen og de store multinatio-
nale selskaber ikke bliver ved med at kunne sende 
deres overskud i ”skattely”. 

• Ikke underbyde hinanden på lave skatte-
procenter. Der skal også sættes en stopper for at 
landene konkurrerer mod hinanden ved at kunne 
”sælge” sig til virksomhederne med de laveste skat-
teprocenter.

• Styr på den ydre grænse. Stop for den illegale 
indvandring til Europa, der gør, at ”usynlige” men-
nesker lever i slavelignende forhold som ulovlig 
arbejdskraft, prostituerede m.v. 

• Bekæmpe fattigdom. Korrupte og uduelige rege-
ringer med ledere, som beriger sig på folkets vegne, 
er med til at skabe fattigdom for millioner på Euro-
pas tærskel.

Måske er det derfor, vi er kåret som danskernes

foretrukne bank 9 år i træk

Vi er der for dig – i dit liv

Ring og få en uforpligtende snak på tlf.: 38 48 49 02 alle hverdage kl. 8-20. 
Besøg www.al-bank.dk/danskernes-bank
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Vi skal hjælpe flere af verdens flygtninge, kvoteflygt-
ninge skal spille en større rolle, og antallet af ud-
lændinge betyder noget for en vellykket integration. 
Det er kogt ned til få sætninger, Socialdemokratiets 
analyse af den aktuelle flygtningesituation. Samtidig 
må vi konkludere, at det nuværende asylsystem med 
menneskesmuglere og livsfarlige både over Middel-
havet har slået fejl. Vi kan ikke lade stå til. Vi er nødt 
til at tage ansvar og handle. 

I utætte gummibåde, udlejet af menneskesmuglere, 
bevæger tusindvis af flygtninge sig fortsat ud på den 
livsfarlige tur over Middelhavet. I perioden �0�5-
�0�7 led mere end �0.000 mænd, kvinder og børn 
druknedøden i Middelhavet. Og undervejs er endnu 
flere blevet udsat for vold og overgreb. Det er en hu-
manitær katastrofe, der skal stoppes. 

65 millioner mennesker vurderes i dag at være på 
flugt fra deres hjem. Klimaforandringer med tørke og 
oversvømmelser vil føre til endnu flere folkevandrin-
ger. Samtidig bliver der markant flere mennesker i 
særligt de fattige lande i Afrika. Vi vil hjælpe flere og 
derfor fordoble den danske bistand til nærområderne, 
som huser langt de fleste af verdens flygtninge. Og 
så skal Afrika prioriteres markant i de kommende 
EU-budgetter, så flere kan se og skabe sig en fremtid 
i deres eget land.

Vores langsigtede mål er at oprette et modtagecenter 
uden for Europas grænser. Det kan ikke oprettes i 
morgen, men første skridt er at indlede bilaterale 
drøftelser med stabile værtslande i Nordafrika og 
Mellemøsten om økonomisk kompensation, handels-
aftaler og investeringer i job til lokalbefolkningen. 
Med den model kan vi i højere grad styre tilstrøm-
ningen til Danmark, og derfor tage imod flere kvote-

flygtninge gennem FN. På den måde kan vi hjælpe 
dem med størst behov og ikke kun dem, der har pen-
ge og fysik til at rejse hele vejen til Danmark. 

Ligeså nødvendigt det er at hjælpe flere flygtninge i 
nærområderne, ligeså nødvendigt er det i højere grad 
at kunne styre, hvor mange der kommer til Danmark. 
Fordi antallet betyder noget for en vellykket inte-
gration. Desværre er integrationen for mange steder 
slået fejl. Det kan vi løse, men det kræver, at det fore-
går i et tempo, hvor kommunerne kan følge med. Vi 
vil derfor i samarbejde med kommunerne sætte et loft 
for, hvor mange udlændinge vi succesfuldt kan tage 
imod. 

Der er brug for en nytænkning af vores asylsystem, 
så vi kan hjælpe flest mulige på flugt. Der findes in-
gen lette løsninger. Men fordi noget er svært, skal det 
ikke holde os fra at gøre noget. Socialdemokratiet har 
fremlagt vores bud på, hvordan vi kan hjælpe flere 
af verdens flygtninge samtidig med, at vi passer på 
Danmark.

Hvordan hjælper vi flere  
flygtninge bedre?

�0 ��

Tema  
Udlændingepolitik

Egentlig er det jo ret vildt at tænke over, at vi i Dan-
mark ikke har kontrol over vores eget land. Vi ved 
ikke hvor mange udlændinge, der kommer hertil år 
efter år – og vi kan ikke styre det. Det er en trussel 
mod vores velfærdssamfund.

Samtidig vil vi jo gerne hjælpe mennesker på flugt. 
Hvordan løser vi de to store udfordringer? Det giver 
vi socialdemokrater nu et bud på i en stor samlet 
plan for Danmarks udlændingepolitik.

Da jeg begyndte i Morud skole på Fyn i starten af 
�980-erne, var antallet af indvandrere i Danmark 
meget beskedent. Omkring en pct. af befolkningen 
havde ikke-vestlig baggrund. Det tal er i dag steget 
til otte pct. Det er en enorm forandring af Danmark 
på ret kort tid. 

Heldigvis klarer mange af den sig godt. De har job, 
taler dansk og er en del af det danske fællesskab. 
Men desværre er der også alt for mange, der ikke er 
blevet integrerede.

Under halvdelen af de ikke-vestlige indvandrere og 
deres efterkommere er i arbejde. Det kan ikke blive 
ved med at gå. Vi har en velfærdsstat og et fællesskab 
her i landet, der forudsætter at alle deltager og bidra-
ger. Det går ikke.

Vi skal have styr på antallet af udlændinge, der kom-
mer til landet, og vi skal have integrationen til at 
fungere bedre for dem, der allerede er her.

Derfor foreslår vi nu et nybrud i dansk politik.

Vi vil indføre et loft for, hvor mange ikke-vestlige ind-
vandrere, der kan komme til landet om året. Loftet 

skal fastsættes af Folketinget efter konsultation med 
kommunerne, og skal konkret administreres ved, at 
vi stopper med at tage imod spontane asylansøgere 
her i landet, men i stedet kun tager kvote-flygtninge 
via FN.

Det vil have den positive effekt at man tager incita-
menterne fra de menneskesmuglere, der i dag tjener 
fedt på at udnytte andre menneskers nød. 

Kommer flygtninge til Danmark, vil de blive sendt til 
et modtagecenter i et andet land i verden – eventuelt 
Nordafrika – hvor deres sag vil blive behandlet.

Der er altså ingen grund til at tage den farefulde 
færd over Middelhavet i en gummibåd.

Samtidig skal vi hjælpe mere i nærområderne. Bi-
standen skal fordobles der, hvor pengene kan hjælpe 
allerflest flygtninge.

Vi ved ikke, hvor mange udlændinge, der år efter år 
kommer hertil, og vi kan ikke styre det. Det er en 
trussel mod vores velfærdssamfund.

Af Magnus Heunicke
MF, Socialdemokratiet i Næstvedkredsen 

Af Dan Jørgensen
MF, Næstformand i den socialdemokratiske folketingsgruppe 

Vi skal have kontrol over vores 
eget land
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Tema  
Udlændingepolitik

Historisk mange mennesker er på flugt – sandheden 
er, at vi ikke kan hjælpe alle her i Europa eller Dan-
mark. Men det er en lige så stor sandhed, at menne-
sker på flugt skal hjælpes. Derfor har Danmark brug 
for en samlet og langsigtet udlændingepolitik, der er 
både retfærdig og realistisk.

I Danmark er vi mange forskellige partier. Og vi 
er uenige om meget. Alligevel har vi igennem dan-
markshistorien løst de største udfordringer gennem 
de bredeste forlig. I dag er en af de største udfor-
dringer integrationen af udlændinge i Danmark. 
Derfor er der brug for et bredt forlig, så Danmark 
kan få en bedre og mere retfærdig udlændingepoli-
tik.

I dag tager tusindvis af mennesker den farefulde 
færd over Middelhavet. Flere end �0.000 børn, kvin-
der og mænd er druknede eller savnede på havet. Og 
langt flere er blevet misbrugt, tævet, voldtaget, solgt 
som slaver eller endt i prostitution undervejs. Det er 
en humanitær katastrofe vi ikke kan leve med.

Samtidig stiger andelen af ikke-vestlige indvandrere 
i Danmark og Europa. Mange klarer sig godt og 
bidrager til vores samfund. Heldigvis for det. Men 
desværre er der også mange, det ikke går så godt for. 
Som ikke kommer ud på arbejdsmarkedet eller som 
bliver ofre for social kontrol. Det hverken kan eller vil 
vi acceptere.

Med andre ord: Det nuværende asylsystem har spillet 
fallit, og der er brug for at tænke nyt. Socialdemokra-
tiet har fremlagt vores vision for en ny udlændinge-
politik for Danmark, der ikke bare er drypvis symp-
tombehandling, men som også tager fat om roden på 
problemerne. Du har sikkert hørt om det, men jeg vil 

anbefale dig at læse hele udspillet “En udlændingepo-
litik, der samler Danmark.”

Kort fortalt, så går udspillet ud på at flytte asylbe-
handlingen til modtagecentre i nærområderne. På 
den måde kan vi stoppe flygtningestrømmen over 
Middelhavet. Dem, der får tilkendt asyl, bliver over-
ført til FN-systemet. For hver gang vi bruger ��5 kr. 
på flygtninge i Europa, bruger vi kun en kr. i nærom-
råderne. Så kan vi hjælpe markane flere. Og vi kan 
igen modtage kvoteflygtninge fra FN-lejrene. 

Som sædvanligt er det kritiske røster. Nogle vil have 
fælles løsninger i EU. Andre tvivler på, om det kan 
lade sig gøre. Til dem vil jeg sige: Vi vil gerne have 
flere EU-lande med. Lige nu foregår en tilsvarende 
diskussion bl.a. i Tyskland og Frankrig. Men nu tager 
vi det første skridt på den vej. Problemerne bliver 
ikke løst, hvis man ikke prøver.

Og så kan jeg forstå, at Kristian Thulesen Dahl gerne 
vil igang hurtigst muligt. Det lyder godt. Det vil vi 
også i Socialdemokratiet. Men vores udspil kræver di-
plomatiske aftaler og handling. Vi vil derfor opfordre 
regeringen til hurtigst muligt at indkalde til forhand-
linger, så vi kan sætte arbejdet igang.

Hvis det sker, kommer Socialdemokratiet naturligvis 
gerne med vores forslag under armen. Og hvis rege-
ringen i stedet vælger at sidde på hænderne, så tager 
vi fat, hvis vi efter næste folketingsvalg bliver betroet 
regeringsansvaret.

For Danmark har brug for en retfærdig og realistisk 
udlændingepolitik.

Mette Frederiksen havde næppe afsluttet sin præ-
sentation af Socialdemokratiets nye flygtninge- og 
udlændingeudspil “Retfærdig og realistisk – en ud-
lændingepolitik der samler Danmark” før automat-
reaktionernes maskinpistolsalver hvislede om ørerne 
på hende.

Forventeligt fra dem, som ikke har andet at byde på 
i de enorme udfordringer vi står overfor med ver-
denshistoriens største flygtningekrise, end at åbne 
grænserne op og vente på, at verden og samarbejdet 
mellem de europæiske lande bliver bedre.

Og spørgsmålet til dem må bare konstant være:
Hvad er jeres forslag til at sikre, at vi får gjort op med 
et inhumant asylsystem, der hvert år koster mange 
tusinder af mennesker livet på vej op gennem Afrika 
eller Middelhavet, og hvad er jeres bud på, hvordan 
vi fortsat sikrer sammenhængskraften og finansierin-
gen af vores velfærdssamfund – vel og mærke uden 
at tømme den danske statskasse? Svarene blæser i 
vinden eller lade vente på tusindårsriget.

Sandheden er jo, at nogen bliver nødt til at gå først 
og vise en vej. Også selv om det er svært. F.eks. når 
det gælder om ideen om at oprette modtagecentre i 
Afrika, hvor asylansøgernes sager skal behandles. 
“Det kan ikke lade sig gøre”, “Det er der ingen lande, 
der vil”, “Tror I virkelig Danmark kan gå enegang?” 
har det lydt. Og bevares – med en underforståelse af, 
at det er faktisk en god ide – men altså urealistisk.

Men come on. Det er jo her, man skal have mod til at 
gå igang, prøve tingene af, få noget til at ske, afsøge 
feltet, indlede forhandlinger – gøre noget – fremfor 
bare at afvise på et teoretisk grundlag. Og sådan ar-
bejder Socialdemokratiet. Vi har historisk fået besked 

på, at mange af de visioner vi havde for velfærdssam-
fundet, ikke kunne lade sig gøre, og alligevel er det 
lykkedes at realisere dem. Måske ikke samme dag 
og ikke samme år. Men det er lykkedes, og forudsæt-
ningen er jo, at man sætter sig et mål og tør arbejde 
benhårdt for det. Så smøg ærmerne op og arbejd med 
på ideen, hvis I egentlig synes den er god! Det bliver 
ikke til noget i hængekøjen.

Og vi er simpelthen nødt til at arbejde konkret med 
et nyt flygtningesystem, der er mere humant, end 
det vi har i dag, og hvor vi gør op med en bandestyret 
struktur, hvor kun de heldige og mest ressourcestær-
ke af verdens flygtninge får hjælp, fordi de når frem 
til Europas grænser.

Lad os gå forrest med en tilgang, hvor vi hjælper 
mange flere i nærområderne og samtidig i Danmark 
tager et antal asylflygtninge via FN’s kvotesystem, 
som vi kan integrere på en god og ordentlig måde, 
sådan at vi på sigt fortsat kan sikre sammenhængs-
kraft i vores samfund.

Af Nicolai Wammen
MF, folketingsgruppens politiske ordfører 

Udlændingepolitikken skal  
tænkes forfra

Af Mogens Jensen
MF, Socialdemokratiets næstformand

Nogen skal jo gå foran
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Af Arne Jacobsen
Medlem af Kurers redaktion

ForsiderHjemstedet for den 
første folkevalgte borgmester

Næstveds andet rådhus blev etableret i �857 på Hjul-
torvet i den bygning, der også har fungeret som politi-
station, domhus og arresthus – i øvrigt et resultat af, 
at de kongeligt udnævnte borgmestre ofte også havde 
funktioner som ordenshåndhævere.

Den monumentale bygning kom til at huse den kom-
munale administration, efter at man fraflyttede det 
første rådhus ved Sankt Peders Kirke. Det er tegnet 
af Gottlieb Bindesbøll – og det fungerede som rådhus 
frem til �940, da det nuværende rådhus i Teatergade 
blev taget i brug.

I �868 fik købstæderne den første egentlige styrel-
seslov. Det betød, at Næstved fik et folkevalgt byråd 
og en kongelig udnævnt borgmester. Under denne 
ledelse opbyggedes den kommunale administration i 
bygningen på Hjultorvet.

I �9�9 blev socialdemokraten A. M. Kristensen Næst-
veds første folkevalgte borgmester, og han fik også 
hjemsted i Bindesbølls kendte bygning. I stedet blev 
politistationen rykket ud til andre lokaliteter.

Der var dog stadig plads til at indrette et arresthus 
i bygningen, og det fik lov til at blive i bygningen, da 
kommunen opførte et nyt rådhus i Teatergade i �940.

I en periode havde Præstø Amt til huse i bygningen 
sammen med domhuset. Det sidste flyttede senere 
over på den anden side af Ramsherred, mens Arrest-
huset blev udbygget.

I forbindelse med Hjultorvsbygningen er der stadig 
en meget lille statue af Næstveds grundlægger Peder 
Bodilsen. Den blev opstillet ved Næstveds 800-års 
købstadsjubilæum i �9�5.

Her er der nu arresthus – men fortiden som rådhus er 
der vist ikke meget tvivl om. Mange turister tror sta-
dig, at det er her, at borgmesteren har sit kontor.

”Forår og 1. maj i Næstved”
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NÆSTVED

Arrangører:KL. 8.30

Dørene åbnes 

KL. 9-12.15

Taler ved

Jonas Bülow Olsen, DSU Næstved

Anne Valentina Berthelsen, SFU

Anders Ellegaard, LO Næstved

Mette Frederiksen, Socialdemokratiet

Jacob Mark, Socialistisk Folkeparti

Christian Juhl, Enhedslisten

Morten Skov Christiansen, LO Danmark 

KL.12.30-13.30

Politisk og fagligt optog i Næstved gader

Kl. 13

Carsten Rasmussen taler på Axeltorv

KL. 14-16

1.maj rock

”Out of Tune”, Musikskolen

”Pink Pleasure”, Musikskolen

”Versial”, Næstved Gymnasium og HF

”Temple Head”, Næstved Gymnasium og HF
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Gl. Ridehus:
��.�0 Camilla Kampmann (FOA Ungdom).

1. maj rock
��.45 ”Out Of Tune” (Musikskolen)
�4.�5 ”Temple Head” (Næstved Gymnasium og  
 HF)
�4.45 ”Pink Pleasure” (Musikskolen)
�5.�5 ”Versial” (Næstved Gymnasium og HF)
�6.00 Farvel og tak (Anders Ellegaard).

Baren passes af DSU Næstved, som sælger vand, 
fadøl, vine og spiritus.

Ålestokgården sælger bl.a. røde pølser og vege-
tarmad.
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”Temple Head”, Næstved Gymnasium og HF

ALLE SKAL MED!
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Fagforeninger med fag og overenskomst
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NÆSTVED

Arrangører:KL. 8.30

Dørene åbnes 

KL. 9-12.15

Taler ved

Jonas Bülow Olsen, DSU Næstved

Anne Valentina Berthelsen, SFU

Anders Ellegaard, LO Næstved

Mette Frederiksen, Socialdemokratiet

Jacob Mark, Socialistisk Folkeparti

Christian Juhl, Enhedslisten

Morten Skov Christiansen, LO Danmark 

KL.12.30-13.30

Politisk og fagligt optog i Næstved gader

Kl. 13

Carsten Rasmussen taler på Axeltorv

KL. 14-16

1.maj rock

”Out of Tune”, Musikskolen

”Pink Pleasure”, Musikskolen

”Versial”, Næstved Gymnasium og HF

”Temple Head”, Næstved Gymnasium og HF

Arrangører:

Gl. Ridehus på Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter kl. 8.30-16.00

  8.�0 Rød morgenmad – DSU Næstved sælger 
 rød morgenmad. Betales ved indgang kr. 40
  9.00 Velkommen (Anders Ellegaard)
  9.�0 Jonas Bülow-Olsen (DSU)
  9.�0 Anne V. Berthelsen (SFU)
  9.50 Anders Ellegaard (LO Næstved)
�0.�5 Mette Frederiksen (S)
�0.�5 Jacob Mark (SF)
��.�5 Christian Juhl (Enhedslisten)
��.�0 Baltzer og Wagner (sang)
��.00 Morten Skov Christiansen (LO)

Musik og ledelse af fællessang imellem talerne: 
Ulla Britt Simonsen og Martin Valsted (Musik- og 
Kulturskolen).

Kl. 12.30:  
Demonstration i Næstveds gader med 
stop på Axeltorv:

��.00 Carsten Rasmussen borgmester

I Næstved får vi besøg af Socialdemokratiets formand 
Mette Frederiksen til årets første maj på Grønnega-
des Kaserne. Midt på formiddagen kommer Mette 
med det socialdemokratiske budskab ved den fælles 
�.maj-fest, hvor der traditionen tro også er talere fra 
de øvrige venstrefløjspartier.

Kl. 8.�0 begynder dagens arrangement, lidt senere 
end det plejer, og morgenens første taler bliver Næst-
veds nye DSU-formand Jonas Bülow-Olsen, og formid-
dagen igennem bliver talerne afløst af sang og musik.

Formiddagen sluttes med den traditionelle demon-
stration gennem Næstveds gader, hvor der bliver stop 
på Axeltorv, og her kommer borgmester Carsten Ras-
mussen med sin traditionelle �. maj-tale, sådan som 
han også gjorde sidste år stående på en ølkasse midt 
på Torvet.

Efter rundturen i byen vender man tilbage til Ride-
huset, og her bydes der på �. maj rock, leveret af mu-
sikgrupper fra Musikskolen og Næstved Gymnasium 
og HF. Her håber man at tiltrække den unge genera-
tion når de har afsluttet dagens skolegang.       -ajacs.

Mette til 1. maj

Mette Frederiksen bliver den socialdemokratiske hoved-
taler ved årets 1. maj-fest i Næstved, som her i 2016.

- 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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Fladså

Fladså Partiforening afholdt generalforsamling tors-
dag 22. februar 2018 i Tappernøje Forsamlingshus.

Ole Bundgaard blev valgt som dirigent.

Formandens beretning:
Tak til god deltagelse ved lørdagsmøder. 
Deltagelse ved Byfesten, det har skaffet medlemmer. 
Sommerstævnet hos Lise-Lotte og Flemming Bjer-
regaard var godt besøgt. Gæstetaler var Carsten Ras-
mussen. Gæstetaler i �0�8 bliver regionsformand Hei-
no Knudsen – Kommunevalg �0�7: Charlotte Roest fik 
et fantastisk valg. Der afholdes et evalueringsmøde 
med fokus på det næste valg.  – Mette Frederiksen 
kommer til �. maj-møde i Næstved – Husk Grund-
lovsmøde i Næstved. Der er kommet invitation fra 
Konservative om at holde det sammen med dem. 
Vi arbejder hen mod kommende folketingsvalg som-
mer �0�9.
Der arbejdes på at få et sundhedshus til Tappernøje/
Brøderup. Tak til Anette, Rolf og Charlotte, der har 
lagt meget arbejde for at få det igennem.
Der takkedes for kort og klar beretning. Beretning 
godkendt

Byråd:
Charlotte Roest orienterede fra byrådet.

Regnskab:
Godkendt.

Medlemskontingent for 2018: 
Hovedbestyrelsen har, med baggrund i intromed-
lemmers mulighed for at betale kontingent inden 
deltagelse i afstemninger, bestemt at kontingentet 
fastsættes i februar. ��6 kr/ ��4 kr. pension. Forslaget 
godkendt.

Indkomne forslag:  
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen fastsætter kontin-
gentet for næste år til efterfølgende godkendelse på 
generalforsamlingen. Forslaget godkendt

Valg:
Formand: Flemming Bjerregaard. 
Bestyrelsesmedlem for � år: Ole Bundgaard.
Bestyrelsessuppleant: Poul Berthelsen.
Bilagskontrollant for � år: Kurt Hansen.
Bilagskontrollantsupp.: Birgit Jensen.
� delegerede til Regionsrepræsentantskab: Per Rosen-
vold og Poul Bundgaard.
Indstilling til EP-valget: Christian von Benzon ind-
stilles.

Eventuelt
Spørgsmål/orientering om Sundhedshuset. Astrid 
Kragh besøger Akuthjælperne samt Sundhedshuset. 
Samtale omkring Udlændingeudspillet, og hvordan vi 
kan hjælpe flygtningefamilier her i området. 

Næstved Midt

Næstved Midt afholdt generalforsamling 3. marts 
2018 hos Metal på Åderupvej, lige efter lørdagsmødet.
Der deltog �8 medlemmer. Til dirigent valgtes Bjørn 
Falck Petersens som kunne konstatere at generalfor-
samlingen var lovlig indvarslet.

Beretning v/formanden
Siden sidste generalforsamling har vi deltaget aktivt 
i kongressen, byrådsgruppemøder, kredsbestyrelses-
møder og -generalforsamling, regionsrepræsentant-
skab, valgbestyrelsesmøder og mange af medlem-
merne været valgtilforordnede.
- Jeg kunne have startet den beretning med ordet 
VALG, så havde det dækket al aktivitet vi brugt tiden 
på siden sidste generalforsamling. Vi skal fremover 
styrke vores medlemsaktiviteter med flere medlems-
møder og grupper som diskuterer politik.
Midts medlemstal er dags dato �55 medlemmer.
- Jeg vil gerne takke alle medlemmer, som gjorde en 
stor indsats i den valgkamp vi har været igennem.
En stort tak til Birgit og Mette for at orientere om det 
arbejde I har udført i Jeres byrådsperiode. Også en 
tak til vores revisorer.
Under den politiske beretning fra Byrådet kom Birgit 
Lund Terp ind på noget af det der sker i Næstved. 
VUC byggeri på Munkebakken – Udlændingesty-
relsen som bygger nyt – � P-huse – Ny plan for by-
midten – Tilbygning af Sct. Jørgens Park – Sydlige 
omsfartvej – Vandland – Det Gamle Holmegaard 
Glasværk. Skole, kultur og sundhed fik også ord med 
på vejen.
Beretningerne blev taget til efterretning.

Valg:
Nyvalg til bestyrelsen : Mette Stensgård Hansen og 
Birgit Lund Terp.

Da Solveig Larsen og Benny er flyttet til Korsør, har 
Solveig valgt at træde ud af bestyrelsen. Stor tak for 
de mange år hun har været en del af bestyrelsen og 
næstformand.

Da der ikke var mere til eventuelt sluttede dirigenten 
generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Ref. Morten Thorving
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NavNe I FarteN...
• Socialdemokratiet har 

mistet et af sine mar-
kante medlemmer, da 
fhv. byrådsmedlem 
John Lauritzen, 
Fensmark, pludselig 
døde i sit hjem 67 år 
– få måneder efter at 
han måtte forlade by-
rådsarbejdet, da han 
ikke blev genvalgt 
ved byrådsvalget i 
november.  

 John var altid parat til at kæmpe for at 
hjælpe de svage i vort samfund, og det pinte 
ham, når man i byrådet måtte gennemføre 
beslutninger, som gik ud dem, der i forvejen 
havde det hårdt.

 Han kom første gang i byrådet i den gamle 
Holmegaard Kommune, hvor han blev ind-
valgt i �994, og han fortsatte i Næstved By-
råd i �007 efter kommunesammenlægningen.

 I byrådet har der været trukket på Johns 
engagement på mange felter, og han slut-
tede som formand for NK-Forsyning, da han 
trådte ud af byrådet.

 Ved siden af byrådsarbejdet var John stadig 
særdeles aktiv i sin hjemby Fensmark, hvor 
han særligt huskes for sin indsats for Folke-
musikhuset, som han var formand for til sin 
død. Han optrådte ikke alene i bestyrelsesar-
bejdet, men også til dilettantforestillingerne 
i Folkemusikhuset, hvor han var fast delta-
ger.

 I hele sit arbejde var John Lauritzen kendt 
for sin ofte lidt sarkastiske humor, som nogle 
indimellem skulle vænne sig til. Ofte lagde 
han vægt på at se tingene fra en ny side – og 
på den måde kunne man nå frem til nye og 
indimellem også bedre løsninger end de tra-
ditionelle.

 Johns popularitet blev særdeles tydeligt ved 
bisættelsen, da den lille Fensmark Kirke var 
fyldt til bristepunktet af folk, der gerne ville 
vise John den sidste ære. Overalt stod der 
folk, da der langtfra var siddepladser nok til 
alle.

 - Jeg mindes ikke, at der nogensinde har væ-
ret så mange i Fensmark Kirke, sagde en af 
deltagerne efter højtideligheden.

• Jan Jensen, redaktør af Næstved Bladet 
har lavet et langt interview med det nye 

byrådsmedlem Charlotte Roest, der fik et 
fornemt valg med 7�0 stemmer. Han stil-
lede bl.a., ”Rebellen fra Tappernøje” følgende 
spørgsmål:

 Hvad er det første du ville ændre, hvis du var 
borgmester?

 - Jeg er nu rigtig godt tilfreds med ham vi 
har og så er han god til at klippe snore... 
har jeg hørt... så i stedet for en saks, ville 
jeg som borgmester 
straks anskaffe 
mig en ordentlig 
skærebrænder til 
“klipning” af de røde 
snore.. - jeg er jo født 
som smedetøs og er 
også blevet kåret til 
ildsjæl flere gange, 
så det ville passe 
perfekt ;-)

 Samme Charlotte 
Roest fik i øvrigt ros 
af en politisk veteran 
Helge Adam Møller på sit første egentlige 
byrådsmøde. Hun fik ros for at have stillet 
en række spørgsmål – �5-�8 stykker – til ad-
ministrationen omkring den påtænkte kom-
pressorstation ved Tågeskov, og det havde 
givet byrådet et bedre beslutningsgrundlag.

 - Det havde jeg ikke lige ventet fra dig, men 
det glæder mig dog, lød svaret fra det nye 
byrådsmedlem.

 Charlottes mange spørgsmål fik uden tvivl 
stor betydning for at Næstved Byråd kunne 
sende et noget mere kritisk svar til Energi-
net, end man oprindelig havde tænkt – og at 
svaret kom fra et enigt byråd.

• Igen i år er Socialdemokratiets grund-
lovsfest henlagt til Axeltorv, således som den 
også var sidste år. Denne gang bliver festen 
holdt i samarbejde med de konservative, og 
det kan blive optakten til, at der til næste år 
bliver en fælles grundlovsfest med flere par-
tier. Det endelige program er endnu ikke lagt, 
men en af talerne bliver borgmester Carsten 
Rasmussen, ligesom også Helge Adam 
Møller forventes at komme på talerstolen.

• Har du en navnenyhed til Kurer – både af of-
ficiel og af uofficiel art – kan du sende den til 
arnejac50@gmail.com



Partiforeningernes generalforsamlinger Partiforeningernes generalforsamlinger

Holmegaard

Torsdag den 15. marts havde partiforeningen i Hol-
megaard ordinær generalforsamling.

Vi startede kl. �8.00 med spisning i Gulerodshuset, 
hvorefter �� partimedlemmer samledes til generalfor-
samlingen. Søren Dysted blev valgt som dirigent

Formandens beretning:
Formanden orienterede om de skift til formandspo-
sten, der opstod p.g.a. opstilling til kommune-/regi-
onsvalg. 
Kort opsummering af kommunevalget i november 
samt resultatet. Husk at valg vindes i tiden der ligger 
mellem to kommunevalg og ikke 6/7 uger før et valg. 
Vi skal være bedre i hele medlemsskaren til at fortæl-
le om vores politik – bruge lørdags- og kredsmøderne 
samt Kurer – blive mere synlige “ude i samfundet”.
Vi har som partiforening brug for at lave flere med-
lemsaktiviteter. Der skal være folketingsvalg inden 
juni �0�9 og EU-valg også i foråret �0�9, forhåbentlig 
ikke for tætpå hinanden.
Kort orientering om det kommende arbejde i forbin-
delse med folketingsvalget.
Der er fire kandidater, der arbejder på at blive Region 
Sjællands repræsentant på kandidatlisten til EU-val-
get.
Formanden takkede Søren Dysted og John Lauritzen 
(rip) for deres indsats i det kommunalpolitiske arbej-
de i Holmegaard og Næstved Kommune i henholdsvis 
�0 år og �4 år.
Beretning godkendt

Beretning fra byrådsgruppen
Carsten Rasmussen gav en kort orientering om sam-
arbejdet med de andre partier i byrådet, og Michael 
Perch orienterede om det samarbejde, der er i de ud-
valg han deltager i. Brian Hornbek om Teknisk Ud-
valg, en helt ny verden at komme ind i.

Aktivitetsplan for 2018
�. maj i Folkemusikhuset – politisk møde omkring 
EU-politik – møder og kurser i Regionen, man kan 
deltage i.

Regnskab
Kasereren fremlagde det reviderede regnskab, som 
blev godkendt. Kontingent følger partiets udmeldin-
ger.

Valg
Kasserer: Poul Rosengren
Bestyrelsesmedlemmer, � år: Jørgen Knudsen, Lissi 
Andersen

Bestyrelsesmedlem, � år: Anne Planck
Bestyrelsessuppleant, � år: Hanne Simonsen, Steen 
Blicher
Revisorer, � år: Jørgen Nielsen, Michael Perch
Revisorsuppleant, � år: Emil Blicher

Kandidat til EU-parlamentsvalget 2019
Generalforsamlingen godkender Christian von Ben-
zon.

Indstilling til regionsrepræsentantskabet om valg af 
kasserer for regionsbestyrelsen
Søren Andersen indstillet.

Næstved Syd

Næstved Syd har afholdt generalforsamling den 6. 
marts hos Metal på Åderupvej. Der deltog næsten 50 
medlemmer i ganeralforsamlingen, der som sædvan-
lig indledtes med fællesspisning.

I sin beretning kom formanden, Per Andersen, ind på 
årets forskellige aktiviteter, og oplyste bl.a. at med-
lemstallet nu var �44 incl. to intromedlemmer. Han 
fandt, at ordningen med intromedlemmer var skuf-
fende, for når de skal betale, så sker der intet. Per An-
dersen nævnte, at foreningen havde brugt meget tid 
på kommunalvalget, og han fandt det tilfredsstillende 
af fem ud af otte opstillede kandidater fra forenin-
gens område var blevet valgt til byrådet. Formanden 
gennemgik også de øvrige af årets arrangementer, og 
opfordrede til, at medlemmerne slutter op bag arran-
gementerne �. maj og grundlovsdag.

Per Andersen blev genvalgt som formand. Kassereren 
Lise Kaplov og bestyrelsesmedlemmerne, Aligo Fran-
cis, Kim Rozalski, Hanne Serop, Hanne Sørensen og 
Michael Rex blev ligeledes genvalgt. Som suppleanter 
genvalgtes Bent Pedersen og Lotte Rex nyvalgtes idet 
Stella Andersen ikke ønskede at fortsætte.

I forbindelse med generalforsamlingen orienterede 
borgmester Carsten Rasmussen om konstitueringen 
efter byrådsvalget, og regionsmedlem Susanne Lund-
vald orienterede om arbejdet i regionsrådet.

Begge emner gav anledning til en god og livlig debat.
Pbv. Per Andersen

Nordvest

Socialdemokratiet i Næstved Nordvest lægger meget 
vægt på, at der også laves aktiviteter i de områder 
uden for Næstved, som foreningen også dækker. I 
Fuglebjerg-området har man således været ekstra 
aktive, og på foreningens generalforsamling glædede 
formanden, Jan Grabas, sig over, at det også kunne 
mærkes på det valgresultat, man opnåede i Fugle-
bjerg – både til byrådsvalget og regionsrådsvalget. 
Området har i mange år været et udpræget ”Ven-
streland”, men socialdemokraterne blev største parti 
i f.eks. Fuglebjerg, hvor Venstre blev klart overhalet. 
Desuden havde man stor fremgang i Sandved-områ-
det, hvor man kun var en procent bagefter Venstre. 
Her havde man en lokal kandidat Jens Haugaard 
opstillet, og det gav også resultat på valgdagen.

Nordvest vil fortsætte med at fokusere på aktiviteter 
i sine lokalområder, og i det kommende år vil man 
bl.a. komme med tilbud til det nordøstlige område af 
Næstved By, hvor der også er en større byudvikling i 
gang.

På generalforsamlingen måtte man også tage afsked 
med Hanne Røge, der har været bestyrelsesmedlem 
lige siden stiftelsen af Næstved Vest for næsten 50 år 
siden, foreningen som senere blev til Nordvest efter 
at Fuglebjerg og Næstved Nordøst blev sammenlagt 
med Næstved Vest.

Suså

�4 stemmeberettigede medlemmer er mødt frem til 
generalforsamlingen fredag den 9. marts.
Formanden bød velkommen, bad forsamlingen rejse 
sig og holde � minuts stilhed for at mindes � afdøde 
medlemmer. Derefter blev ”Når jeg ser et rødt flag..”, 
sunget – Daniel Lillerøi valgtes til dirigent. 

Bestyrelsens beretninger:
Næstformanden aflægger beretning om partiforenin-
gens lokale aktiviteter.
Der har været afholdt 9 bestyrelsesmøder. Af aktivi-
teter har vi �.maj, Sommerfest, Koksfest og general-
forsamling. Til �.maj talte både Carsten Rasmussen 
og Magnus Heunicke. Der blev afholdt en vellykket 
sommerfest hos Tine og Frede Dreier. Ved Koksfesten 
i Glumsø havde vi den vanlige stadeplads. Så var der 
kommunevalget. Suså havde 5 der stillede op til byrå-
det og � til regionen. � opnåede valg til byrådet. Der 
var husstandsomdeling, plakatopsætning, uddeling 
af roser, morgenbrød, æbler, en folder samt avis- og 
biografreklame.
Formanden aflægger beretning for kreds- og partiar-
bejdet. 
Valgkampen blev ved dette valg i højere grad end tid-
ligere overladt til de enkelte partiforeninger og deres 
kandidater. Valgbutik i Vinhusgade. Der vil blive af-
holdt en valgkonference til evaluering af valgkampen. 
Susanne Lundvald blev valgt til Regionsrådet. I �0�9 
har socialdemokratiet i Næstved siddet på borgme-
sterposten i �00 år uden afbrydelse. Det skal fejres. 
Formanden havde bemærkninger til den borgelige 
regerings nedskæringspolitik, socialdemokratiets 
udlændingepolitik og regionens sundhedspolitik. Der 
skal være valg til EU-parlamentet. I vores region stil-
ler 4 kandidater op. Der skal vælges � og det sker på 
opstillingsmøde i Ringsted 8. maj.
Herefter spørgsmål til beretningen. Beretningen blev 
enstemmigt vedtaget.

Revideret regnskab og fastsættelse af kontingent
Regnskab enstemmigt godkendt.
Kontingentet følger fortsat partiets anbefalede satser.

Indkomne forslag
Hævning af partiskatten på det honorar kommunen 
udbetaler til valgtilforordnede til �00,- kr. Enstem-
migt vedtaget.

Aktivitetsplan for kommende periode
�. maj, Sommerfest, Koksfest og eventuelle medlems-
møder. Dernæst mere aktivitet mellem valgene. Parti-
et kommer med nogle kampagner som vi kan deltage 
i. En årlig morgenbrøds-aktion på Glumsø Station, 

en stand ved sommerfesten i Herlufmagle er forslag. 
Grundlovsdagen bliver igen i år på Torvet. 

Valg
Formand: Kaj M. Olsen.
Bestyrelsesmedl.: Lauge Madsen og Johnny Sørvin.
Bestyrelsessuppl: Grethe Pedersen og Anne-Lise Mer-
tin-Jørgensen.
Revisorer: Tonnie Pia Stegmann og Michael 
Lindqvist.
Revisorsuppl: Finn Mogensent og Frede Dreier.
Fanebærere: Finn Mogensen og Bo R. Hansen.

Eventuelt
Vera fortalte om sit arbejde som bostøtte for de svage-
ste i samfundet. Derefter de � byrådsmedlemmer:
Daniel om konstitueringen på valgnatten. Helle om 
forskellen på at være menigt medlem og være for-
mand af et udvalg. Linda om konstitueringen med 
venstrefløjen. Efterfølgende en livlig debat.

Kl. ca ��.�0 takkede formanden for god ro og orden.
Ref. Bo Raymond Hansen
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Formand for
Socialdemokratiet i Næstved
Susanne Svendsen
Hedetoften �7, 4700 Næstved  
Tlf. ���6 ��98 
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
peran@stofanet.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
Christian v. Benzon 
Alleen ��, �., lejl. �
47�6 Karrebæksminde
Mobil �8�4 40�7 
christian.benzon@icloud.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. ���7 �695

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
Jonas Bülow-Olsen
Abildhøj 8
4700 Næstved
Tlf. ��56 80�4
E-mail: jonas.fodby@gmail.com

Kontakt

HYLLESTED
VVS I KØL I ENERGI

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

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

Næstvedkredsens hjemmeside og Facebook
Hjemmeside: soc-naestved.dk 
Facebook: Socialdemokratiet i Næstved

Aktivitetskalender
Dato Lørdagsmøder Partiforeningerne Kredsen

  �. maj
Holmegaard - Folkemu-
sikhuset kl. 6.45-9.00

  �. maj
Suså - Rejseladen, Glumsø 
kl. 7.00-9.�0

  �. maj
Næstved - Gl. Ridehus kl. 
8.�0-�6.00 - Arr. LO

  5. maj
Hos Metal kl. 9.00-�0.�0
Arr. Nordvest

  �. juni
Hos Metal kl. 9.00-�0.�0
Arr. Holmegaard

  5. juni Grundlovsdag på Axeltorv


