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MEGET MERE END DAGBLAD

Træpiller - Briketter -
Brænde

af bedste kvalitet sælges
Åbent: hverdag 15-17.30 

lør. 10-14 søn. 11-15
Lars 24 24 52 82 René 54 44 64 10

OBS: ny adresse og åbningstider  •  OBS: ny adresse og åbningstider
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AHL Biobrændsel
Vig-gaardens Biobrændsel, Vigvej 73A, 

Nr. Vedby 4840 Nr. Alslev

VI
G-

GA
ARDENS SELSKABSLOKALER

OG DINER TRANSPORTABLE
Vigvej 41 • 4840 Nr. Alslev • Tlf.: 54 44 64 10

Besøg også Vig-Gaardens Granitsten og Bronzebutik

Nysted
Fl. v. w. Petersen - tlf. 54 86 51 35      

www.lof.dk/nysted

Sakskøbing
Doris Hartmeyer – tlf. 54 77 90 08      

www.lof.dk/sakskoebing

LOF i Guldborgsund Kommune

Nørre Alslev
Mia Nielsen – tlf. 54 46 12 13

www.lof.dk/nralslev

Sydfalster
Kåre Mørkved – tlf. 54 13 67 29

www.lof.dk/sydfalster
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Venstres nye vedtægter,
blev som ventet vedtaget på
landsmødet.

Første led i organisations-
kæden er vælgerforeninger-
ne, hvor vi jo har 6 i Guld-
borgsund, i hvert fald det
komne år. Om de senere bli-
ver sluttet sammen skal
fremtiden vise, nogle er
klar, men andre vil vente.
Opgaverne for vælgerfor-
eningerne bliver medlems-

hvervning, gentegning og
medlems aktiviteter. Næste
skud på stammen er kom-
muneforeningen, hvis be-
styrelse består af de 6 væl-
gerforeningers formænd,
bestyrelsens formand og 6
medlemmer valgt på gene-
ralforsamlingen. De valgte
søges fordelt i området. Be-
styrelsen suppleres med for-
manden for kandidatbesty-
relsen, medlemmet valgt til
regionsbestyrelsen, 2 VU
medlemmer samt en repræ-
sentant for LOF.

Guldborgsund Kommune
er en af de nye valgkredse
og derfor skal der, på kom-
muneforeningens general-
forsamling, vælges en kan-
didatbestyrelse til, at tage
sig af folketingsvalg. Til
kandidatbestyrelsen vælges

en formand og 6 medlem-
mer som søges fordelt i om-
rådet. Bestyrelsen supple-
res med formanden for
kommuneforeningen og
medlemmet valgt til re-
gionsbestyrelsen.

Bestyrelsen får selvstæn-
dig økonomi baseret på ved-
tægtsbestemt bidrag.

Ligeledes vælges der på
generalforsamlingen i kom-
muneforeningen, et med-
lem til regionsbestyrelsen,
som jo er næste skud på
stammen.

Sidste organisatoriske trin
er Landsorganisationen,
hvor formanden for kommu-
neforeningen er født med-
lem. 

Ny struktur 
i Guldborgsund Venstre

Kaj Jørgensen



Vi skal indrette en kommune,
der bliver god at bo og leve i.
Et sted, hvor man kan få ar-
bejde, få en uddannelse, og
hvor det er trygt at blive gam-
mel. Et sted med forskellige
bomuligheder, indpasset i de
smukke og varierede natur-
områder vi har. Et sted hvor
familielivet, arbejdslivet og
fritiden kan blive en helhed.
Simpelthen et sted der lever
op til vore forventninger om
en god kommune. En kom-
mune hvor borgeres interes-
seforskelle ikke skaber kon-

flikter, men i stedet skaber
dynamik og udvikling. Derfor
handler de nærmeste års ar-
bejde med kommuneplanen
både om, hvad vi gør og hvor-
dan vi gør det.

Kommuneplan 2009
Arbejdet med kommunepla-
nen, der skal endelig vedta-
ges i 2009, sættes i gang i det-
te forår. Der skal fastsættes
overordnede mål og retnings-
linier for den fremtidige lokal-
planlægning. Og der skal ta-
ges stilling til den samlede
udvikling og hvad forskellige
arealer ønskes brugt til.

Som noget nyt er det kom-
munen der skal planlægge på
en række natur og miljøområ-
der. Det betyder at vi skal af-
veje mellem benyttelse og be-
skyttelse af det åbne land.
Det er en ny rolle for kommu-
nerne, både at skulle værne
om naturen og være talsmand
for meget forskellige bruge-
re. Og der er ingen tvivl om at
måden opgaven løses på vil
medføre stor bevågenhed.

Kommunerne skal naturlig-
vis tage hensyn til regerin-
gens mål – landsplanredegø-
relsen. Alligevel  åbnes der
store muligheder for lokal
indflydelse. 

Hvordan skal vores
kommune udvikle
sig fremover?

Edvard Traberg
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Hvordan inddrager 
vi borgerne? 
I de gamle kommuner har vi
haft tradition for dialog med
borgere, foreninger og er-
hvervsliv om især byernes
udvikling. Vi mener det er
meget vigtigt at denne dia-
log udbredes til at omhand-
le alle relevante borgere og
organisationer. Omkring
nogle emner vil det være
oplagt at invitere dem der
bliver direkte berørt af en
planlægning, for at høre de-
res synspunkter og ideer. I
andre situationer kan der af-
holdes store åbne møder,
nedsættes paneler eller invi-
teres til arbejdsgrupper. Un-
der alle omstændigheder er
det vigtigt at borgerne ind-
drages i en dialog. Det giver
medansvar og medejerskab
til beslutningerne, og det gi-
ver som regel mindre mod-
stand mod de forandringer,
der kan følge med.

Hvad vil Venstre?
Guldborgsund Kommune
skal udvikles ud fra dens na-
turlige forudsætninger.
Kommunen er en landkom-
mune med meget natur-
skønne områder, med man-
ge landsbyer, nogle mindre
byer og én større by. Det er
vort mål at de fleste, der bor
i området også kan få be-
skæftigelse her, og dermed
skabe sig en fornuftig hver-
dag i nærområdet. Beskæfti-
gelsen skal fremmes og der
skal skabes nye arbejds-

pladser indenfor erhverv
(herunder fødevareer-
hverv), turisme og service.
Der skal gives plads og mu-
ligheder for at erhvervslivet
og iværksætteri kan udvikle
sig her.  

Der skal udvikles boligom-
råder med forskellige bolig-
typer over hele kommunen,
og der skal sikres adgang til
naturen. I nærområdet skal
der være adgang til børne-
pasning, skoler, fritidsaktivi-
teter og indkøb, så hverda-
gen bliver så problemfri
som mulig for familien. Det
er vigtigt at vi inddrager bor-
gerne i lokalområderne til
en drøftelse af hvilke mulig-
heder, de ser for fremtiden,

herunder hvad de kan tilby-
de nye borgere. Infrastruk-
turen skal udbygges. Det
gælder især togforbindel-
serne og vejnettet, men og-
så optimale internetforbin-
delser. Der skal findes gode
fremadrettede løsninger,
der giver bedre muligheder
og færre problemer med
daglig transport. Der er
stort behov at regulere tra-
fikken gennem og udenom
Nykøbing by. I dag går næ-
sten al trafik gennem bane-
gårdskrydset, også selvom
man ikke har ærinde i byen.
Det er uholdbart i dag og i
fremtiden.

Infrastrukturen skal spille
sammen med udviklingen af
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Venstres byrådsmedlemmer
i Guldborgsund Kommune
Edvard Traberg, tlf. 54 43 33 38, E-mail: etr@guldborgsund.dk
1. Viceborgmester. Medlem af Økonomiudvalget.
Heidi Wael, tlf. 54 43 23 24,  E-mail: hwa@guldborgsund.dk
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. 
Medlem af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Anne Svendsen, tlf. 54 87 14 03, 
E-mail: ans@guldborgsund.dk
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget. Medlem af Havnebestyrelsen
Claus Bakke, tlf.  54 82 07 55,  E-mail: clba@guldborgsund.dk
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget.
Medlem  af Fast Ejendomsudvalget
Jens Erik Boesen, tlf.  54 17 40 87,  
E-mail: jebo@guldborgsund.dk
Formand for Børne- og Skoleudvalget
NB: I perioden 15. november 2006 til 29. januar 2007 har Claus
Bakke orlov fra sit byrådsarbejde  på grund af arbejde i udlandet. I
denne periode varetages hans byrådsarbejde af Venstres 1. supple-
ant, Peder Bring-Larsen, tlf. 54 44 41 78, 
E-mail: peter@bringlarsen.dk



6 · Venstre omkring Guldborgsund

Møde-
kalenderen
Mandag 30. april
2007 kl. 12.00
Deadline for stof til 
næste blad.

Venstres general-
forsamlinger:

Nysted 
mandag 29. januar
2007 i Kettinge

Sydfalster
torsdag 8. februar 2007

Nykøbing 
tirsdag 20. februar
2007

Nørre Alslev 
tirsdag 20. februar
2007 i Eskilstrup

Stubbekøbing 
tirsdag 20. februar
2007 i Åstrup 

Sakskøbing 
torsdag 22. februar
2007 i Våbensted

Nykøbing F. 
kredsen          
onsdag 14. marts 2007
i Toreby

Storstrøms Amt  
torsdag 29. marts.

Ursin’s Varmeservice
Aut. VVS-installatør

Dahlerupsvej 7
4894 Øster Ulslev
Tlf. 54 87 60 20

www.billigvarme.dk
Oliefyr · Solvarme · Jordvarme · Bio brændsel · Højtryk

Nybyg · Tilbygninger · Renovering · Staldbyg

byerne og erhvervs og turi-
stområderne, så arbejds-
pladser med mange medar-
bejdere, har adgang til kol-
lektiv trafik, og store gods-
tunge erhvervsvirksomhe-
der placeres ved det over-
ordnede vejnet. Erhvervsli-
vet, turismen, pendlere,
planlæggere og politikere
skal i dialog om dette emne.
I det åbne land forestår en
stor opgave i at fastsætte
mål og rammer for place-
ring af virksomheder, der
støjer eller lugter, for tekni-
ske anlæg som vindmøller,
elværker og ledningsnet, for
områder til fritidsformål og
rekreativ anvendelse, for
landbrug, gartneri og skov-
brug samtidig med at natu-
ren skal bevares og beskyt-
tes mod overgreb. Mange
modsatrettede interesser
ligger gemt i dette emne,
men udfordringen er at få
skabt gode fora for en over-
ordnet drøftelse. Det er min
opfattelse at personer og or-
ganisationer skal forpligtes
til at indgå i seriøs dialog
med andre parter, hvis det
skal lykkes at lave en plan-

lægning, der reelt giver
plads til borgere, virksom-
heder og turister med man-
ge forskellige interesser.
Som det kan forstås mener
jeg kommuneplan 2009, er
et meget vigtigt dokument
for Guldborgsunds fremtid.
Derfor er det afgørende at
processen tilrettelægges
med respekt for vores fælles
fremtid. Ligesom det er vig-
tigt at så mange som muligt
deltager i arbejdet på et eller
andet plan. Mange med sær-
lige kompetencer og inter-
esser vil blive inviteret,
mens andre kan deltage i
åbne møder. Som politikere
har vi behov for at fremlæg-
ge vore synspunkter og dis-
kutere dem med andre. Der-
for vil jeg opfordre alle til at
deltage i møder, eller til at
komme med synspunkter til
os. I Venstre har vi en stærk
tradition for at markere os i
lokalområdet, den tradition
skal vi bruge konstruktivt
her.

Kontakt mig evt. på e-mail:
etr@guldborgsund.dk eller
tlf.:  54433338

Edvard Traberg
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Visionen for Guldborgsund
Kommune er ”nær og dyna-
misk”. Det er på mange må-
der en flot og fremadrettet vi-
sion som også forpligter det
politiske niveau. Det skal vi
selvfølgelig søge at leve op til
på den bedst mulige måde.
Det er utrolig vigtigt at borge-
re og institutioner ikke ople-
ver at der som følge af kom-
munalreformen er blevet
større afstand til politikerne.
Det kan godt være at den en-
kelte borger møder færre po-
litikere i den lokale brugs;
men det betyder jo ikke at
borgeren ikke har mulighed
for at komme i kontakt med
os politikere. Da alle nu er ud-
styret med hjemme-pc giver
det nogle nye muligheder for
at få en dialog med os politi-
kere.

Et andet vigtigt element i
forhold til visionen er decen-
tralisering. Vi kan og skal ik-
ke som politikere i Guldborg-
sund Kommune vide alt om
lokale forhold. Det er derfor

utrolig vigtigt at så mange be-
slutninger som muligt bliver
lagt ud til de enkelte institu-
tioner, driftsområder mm.
Det er bl.a. blevet vedtaget i
Guldborgsund byråd at insti-
tutioner, skoler mm. får en
udstrakt grad af økonomisk
selvforvaltning. Det bliver så
op til dem selv at foretage den
nødvendige prioritering ud
fra de overordnede rammer.
Det betyder samtidig at de lo-
kale brugerbestyrelser, sko-
lebestyrelser mm. får en stør-
re indflydelse og ansvar. Jeg

håber at det kan være med til
at øge interessen for at delta-
ge i disse bestyrelser, for på
den måde at være med til at
sikre den nære og lokale ind-
flydelse.

For at sikre kontakten mel-
lem disse bestyrelser og os
politikere i børne- og skoleud-
valget har vi sammen med
disse bestyrelser besluttet at
afholde nogle dialogmøder.

Der vil for skolebestyrelser-
ne blive afholdt et stort fæl-
lesmøde om efteråret, og om
foråret vil vi afholde et møde i

Dialog er vigtig 
for forældreindflydelsen

Jens Erik Boesen

Har du råd til at sige nej til et godt tilbud?

Vi fortsætter med det lave salær

28.000,- kr.
Det betyder ikke at servicen forringes

•  Vi kører selv ud og 
viser huset frem.

•  Vi har igen skjulte 
ekstra omkostninger,
i form af markeds-
føringsbidrag.

•  Piil Pedersen har 
35 års erfaring

•  Vi har stort køber
kartotek, f.eks. søger 
en køber en ejendom 
nær Nykøbing Falster.

Nørre Alslev Ejendomshandel
v/Pill Pedersen, Nørre Alslev Langgade 46

Tlf.: 54434090, mail: piil@vipiil.dk
www.vipiil.dk

* Prisen er excl. moms 
og gælder kun for villaer,
nedlagt landbrug og
sommerhuse.

Gratis
SalgsVurdering

Hellere lokal og vågen...



hvert af de 3 områder som
Guldborgsund kommune er
inddelt i på børn- og skole-
området. På den måde sikrer
vi også at skolebestyrelses-
medlemmerne får et kend-
skab til hinanden og de øvri-
ge skoler i kommunen.

For dagplejen og børneha-
ve/vuggestuer vil der i for-
året blive afholdt dialogmø-
der i de samme 3 områder
med deltagelse af forældre-
bestyrelserne. Om efteråret
vil der på dette område blive
afholdt et fællesmøde med
deltagelse af formænd og le-
dere.

På klubområdet afholdes
der et fælles dialogmøde.

Jeg tror på at vi med disse
dialogmøder kan være med
til at sikre en god og kon-
struktiv dialog mellem os po-
litikere og vores institutio-
ner, således at vi bevarer den
nærhed til borgerne som har
kendetegnet de gamle kom-
muner. Selvom vi politikere i
højere grad end tidligere skal
træffe mere overordnede be-
slutninger, er det utrolig vig-
tigt at vi også ved hvordan
det foregår ude på vores in-
stitutioner. Derfor er jeg
utrolig glad for at vi har fået
skabt disse dialog fora, idet
de kan være med til at skabe
og udbygge den tillid som er
nødvendig mellem institutio-
ner og politikere.

Jens Erik Boesen
Formand

Børne- og skoleudvalget
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J.P.PEDERSEN & SØNNER ApS
Jørn Eli Pedersen                   Claus Larsen
54 43 66 89                              54 43 66 85

Eskilstrup Vestergade 49 · Eskilstrup - Biltlf. 40 32 44 41 - Fax 23 71 09 39

• Jord-, beton-, kloak-, murerarbejde 
samt tømmrerarbejde

• Renovering af badeværelser
• Totalentrepriser
NYT TAG: Tegltag Ny facade : Tegl

FØR…

…EFTER

www.vejrenovering.dk

v/ I/S DØJLERGÅRD, Øster Ulslev
TLF. 23 83 89 20

Frede Vest Hansen ApS
murer- og støbearbejde Aut. kloakmester
v/ Niels Larsen & Frede Vest Hansen

Præstehøjen 4 - 4872 Idestrup - Tlf. 54 14 83 17

Sakskøbing 54 70 48 22
Nakskov 54 92 22 33 · Horreby 54 44 70 35



En kommuneplan er en lang-
tidsplanlægning for en kom-
munes udvikling. Den står
over de mere detaljerede lo-
kalplaner. Den laves/ revide-
res en gang i hver byrådspe-
riode og gælder 12 år frem.
Den udlægger arealer i kom-
munen til forskellig benyttel-
se, fx: Hvor må byerne vokse,

hvor vil vi gerne have indu-
stri, hvor vil vi ikke have in-
dustri, hvor ønsker vi turist-
mæssig udvikling, golfbaner,
cykelruter, nye veje, kloake-
ring, nye sportshaller, skoler,
butikker, naturgenopret-
ning… Kort sagt en grovskit-
se over arealanvendelsen. Og
bag hver eneste streg ligger
tanker, visioner og hensigter,
som også beskrives med ord.
Her er det vigtigt med en fol-
kelig debat. Det er her kom-
munens fremtid formes. Og
det er altså også jeres fremtid!

Og kun ganske få tager ak-
tiv del i debatten. 

Det kan vi gøre bedre. Og
med bedre mener jeg at vi

skal have inddraget flere bor-
gere, virksomheder og for-
eninger i arbejdet. Det er vig-
tigt at gøre det synligt for
mange flere, at de er velkom-
ne til at deltage.

Jeg vil gerne foreslå, at Ven-
stres lokalforeninger laver ar-
rangementer, hvor man dis-
kuterer Guldborgsund kom-
munes første kommuneplan,
når den kommer til debat.

Og kære Venstremedlem-
mer: Deltag i debatten, når
der bliver indbudt. Det er sjo-
vere at have indflydelse på de
store streger end på de små.

Anne Svendsen, 
Nysted
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Kommuneplan = 
politik på den lange bane

Anne Svendsen

Forrige lørdag var jeg til Ven-
stres foreningstræf i Odense
Kongrescenter. (Jeg gætter
på at det har Flemming Peter-
sen skrevet om andetsteds)

Ved ankomsten gik vi ned i
kælderen for at aflevere tøj i
garderoben. Det viste sig at
der ikke var betjening, og der-
ved heller ikke betaling. Det
plejer der at være når vi er til
landsmøde. 

Så vi hængte bare frakkerne
op, ligesom så mange andre.
Da vi var færdige, kom der en
brunøjet, mørkhåret dame i
arbejdstøj og sagde ”hej”. Jeg
troede et øjeblik, at vi skulle
have ventet på hende, og må-
ske betalt. Så jeg sagde ”hej,
må vi hænge frakkerne selv,
eller skal vi betale for det?”.
Med et glimt i øjet og en tyde-
lig udenlandsk accent svare-

de hun ” I skal selv hænge tø-
jet, men hvis I absolut vil be-
tale, så siger jeg tak”.

Da slog det mig, at succe-
skriteriet for vellykket inte-
gration burde defineres som:
livsglæde og forståelse af hu-
mor på arbejdspladsen.

Anne Svendsen

Definitionen på 
vellykket integration?



En epoke er slut for Stubbe-
købing Kommune. Det var
en vemodig dag i december
2006, da det sidste byråds-
møde blev afholdt i Stubbe-
købing. Ikke alene eksiste-
rer vor gamle kommune ik-
ke mere, men det var også
en dag, hvor der skulle si-

ges farvel til mange gode
kolleger, politikere og med-
arbejdere.

Nu er vi en del af Guld-
borgsund Kommune. Jeg
deltog i det første byråds-
møde den 4. januar 2007 i
den nye kommune, og det
var en spændende og histo-
risk dag.

Der er lavet en god konsti-
tuering, hvor alle stort set
er med, og det betyder utro-
ligt meget for et godt ar-
bejdsklima til glæde for alle
i byrådet, men ikke mindst
for borgerne.

I dag er jeg placeret i soci-
aludvalget samt i ejendoms-

udvalget, som arbejder med
udstykning af byggegrun-
de, såkaldte lokalplaner.

Jeg vil arbejde på at holde
fokus på yderområderne, da
der allerede nu er mangel
på byggegrunde i visse om-
råder af vor nye kommune.

Til sidst vil jeg ønske alle
vore medlemmer et Godt
Nytår.

Med venlig hilsen
Peter Bring-Larsen

10 · Venstre omkring Guldborgsund

En epoke er slut

Peter Bring-Larsen

Langgade 5 · Nykøbing F. · Tlf. 54 85 80 85

Brugskunst

v/ Vinhandlerne Martin Iversen og Jes Jonigk
Frisegade 2 - 4, 4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 85 03 38
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CEUS-sagen handler 
om landsdelens fremtid

af Svend Erik Hovmand.
MF Gruppeformand for 
Venstre

Sagen om CEUS – den store
uddannelsesinstitution ved
Kringelborg lige syd for Ny-
købing - handler i virkelig-
heden om fremtiden for vo-
res landsdel.

Sagen er nemlig, at hvis ik-
ke vi har mulighed for at ud-
danne vore unge lokalt, vil
mange rejse til andre dele af
landet for at få deres uddan-
nelse. Og alle undersøgel-
ser viser, at det kun er et få-
tal, der vender tilbage, når
de bliver færdige.

Konsekvensen er, at det
bliver svært at få de kvalifi-
cerede unge der er brug for
– både i den offentlige sek-
tor og i erhvervslivet. Og
hvad det betyder, kan en-
hver forestille sig: Færre
virksomheder, lavere indtje-
ning og mindre skatte-
grundlag for kommunen.
Kort sagt: Lavere vækst,
mindre velfærd og ringere

service. Jeg er selv gammel
elev fra tømreruddannelsen
i Bispegade. Dengang var
det en forudsætning for at
blive teknikumingeniør,
som var mit mål, at man hav-
de et svendebrev.

I dag er den uddannelse
sammen med mange andre
samlet på Kringelborgs jor-
de. Over 2000 unge

får deres uddannelse her
af mere end 300 lærere.

Jeg har i tidens løb bidra-
get til at få flere spændende
uddannelser til landsdelen.
På edb-området, på levneds-
middelområdet og senest
den nye turistuddannelse på
bachelor-niveau. Og da
Næsgård kom i vanskelig-
heder, blev den også lagt
sammen med CEUS for der-
med at sikre landbrugsud-
dannelsens fremtid.

Jeg husker også medens
jeg var boligminister, at vi
tog initiativet til et nyt kolle-
giebyggeri. Mange var i
tvivl om behovet. Men jeg
var sikker på, der var brug
for det. Og det har da også
været ”overbooket” siden
det stod færdig. 

Samlingen af teknisk sko-
le, handelsskolen og han-
delshøjskolen og nu også
landbrugsuddannelsen har
vist sig at være en god ide,

og alt i alt må man sige, at
det er glædeligt, at det er
lykkedes at skabe en af lan-
dets bedste uddannelsesin-
stitutioner i en landsdel, der
i allerhøjeste grad har brug
for det. Suppleret med de
andre uddannelsesinstitu-
tioner først og fremmest i
Nakskov og Maribo er det
med til at sikre et ordentligt
fundament for landsdelens
unge.

På denne baggrund kom
direktørkonflikten og de-
monstrationerne før jul som
et chok for mange af os, der
har været med til at arbejde
for institutionens opbyg-
ning. Vi så for os at de gode
lærer forlod institutionen en
for en. Vi så hvordan de un-
ge begyndte at se sig om ef-
ter andre uddannelsesmu-
ligheder, og vi fik henven-
delser fra bekymrede me-
stre, der risikerede at skulle
udbetale erstatning, hvis ik-
ke de havde sørget for, at de-
res lærling fik den tilstræk-
kelige uddannelse. Jeg hav-
de i de hektiske dage tæt
kontakt med alle parter –
herunder også undervis-
ningsminister Bertel Haar-
der, som jeg bad om at holde
et ekstra øje med udviklin-
gen – og hjælpe til, hvis det
blev nødvendigt. 



Af Nicklas Thorsen, næstfor-
mand VU-Guldborgsund

Venstres Ungdom er nu og-
så kommet til Guldborg-
sund. Siden 2005 har lokal-
foreningen VU-Guldborg-
sund reprænsanteret den li-
berale gnist blandt de unge.
Selvom vi er kommet godt

fra start, så har vores for-
ening et dårligt ry. Sidste
gang der var en VU forening
på Falster hed den VU-Ny-
købing. Den blev dog hurtig
nedlagt pga. manglende
medlemmer. Det er også
denne udfordring som vi
står overfor, men vi opgiver
ikke uden kamp. 

Generelt står venstreflø-
jens ungdomspartier meget
stærkt på Lolland/Falster,
men vi kan ikke bare opgive
uden videre, da de unge har
brug for et alternativ til ven-
strefløjens ungdomspartier.
Hvad er så forskellen på fx
SFU (Socialistisk Folkeparti
Ungdom) og VU? 

Ideologisk er vi vidt for-
skellige. VU er jo, ligesom
Venstre, et liberalt parti der
bygger på liberalismen. Et
af de vigtigste budskaber i
liberalismen er Frihed til
Forskellighed. Individet
skal selv have lov til at be-
stemme over sit eget liv
uden statens indblanding.
SFU vil indskrænke den
personlige frihed og lade
staten bestemme mere over
en. Det er dette budskab,
som vi skal have ud til ung-
dommen. En anden mærk-
bar forskel er jo, at vi støtter
regeringen, hvorimod SFU
støtter et alternativ, der ikke
kan enes om et politisk pro-
jekt. Vores største udfor-
dring bliver at fortælle de
unge om alt det gode ved li-
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Når det nu skulle være, var
jeg glad for, at Henrik Hø-
egh tog over. Og jeg er også
glad for at der er etableret

den tætte kontakt med eks-
perterne i undervisningsmi-
nisteriet. Det er nemlig helt
afgørende, at vi får bragt

CEUS på ret køl igen. Det
drejer sig om hele landsde-
lens fremtid.

Unge liberale kræfter 
klar til kamp i Guldborgsund
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beralismen, Venstre, rege-
ringen og VU. Samtidigt er
vi i VU-Guldborgsund må-
ske kommende politikere
for Venstre i Guldborgsund
Kommune og derfor bliver
vi allerede nu nødt til at op-
bygge en form for base, el-
ler sagt på en anden måde,
vi bliver nødt til at opbygge
en slagkraftig forening, der
kan hjælpe Venstre ved Fol-
ketings-, Kommunal- og Eu-
ropavalg. Det er derfor in-
gen hemmelighed, at vi i
VU-Guldborgsund overve-
jer, at stille op på vores egen
VU-liste ved næste kommu-
nalvalg. Denne beslutning
træffes dog først endeligt et
halvt til et helt år før næste
kommunalvalg.

Jeg kan kun opfordre alle
medlemmer af Venstre-
Guldborgsund til, hvis I ken-
der nogen unge, at melde
dem ind i VU-Guldborg-
sund. Dette kan gøres ved at
gå ind på www.vu.dk/webs-
hop. Vi har brug for al den
opbakning vi overhovedet
kan få, til at hjælpe vores for-
ening med, også at eksistere
om 5-10 år.

Det er dog ikke det eneste
VU-Guldborgsund vil kæm-
pe for. Vi vil også kæmpe ak-
tivt for, at Dansk Folkepartis
indflydelse på såvel natio-
nal, lokal og regionalpolitik
bliver formindsket.

VU-Guldborgsund erken-
der dog, at som tingende
står, så er der ikke andre
samarbejdes muligheder

end DF. Hvis VU-Guldborg-
sund kunne få lov til at be-
stemme, så ville der være en
VKR-regering, uden indfly-
delse fra DF. Før det dog
skal kunne blive til noget, så
skal De Radikale have en ny
formand og ledelse. Vi ser
gerne, at Naser Khader el-
ler Anders Samuelsen som
formand, hvis der skal kun-
ne dannes en VKR-regering.

Overordnet set så er
vi unge VU’ere klar
til, at arbejde for:
Anders Fogh bliver gen-
valgt ved næste valg. At der
måske kan dannes en VKR-
regering uden DF. Venstre
får fremgang ved næste Fol-
ketings, Kommunal og Re-

gionsvalg. At VU-Guldborg-
sund kan stille op til næste
kommunalvalg på vores
egen liste. At VU-Guldborg-
sund også eksisterer om 5-
10 år.

At VU-Guldborgsund kan
bidrage med kommende
kommunal/regions politike-
re.

VU-Guldborgsund – 
For Frihed til Forskellighed
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Ved afskedsreceptionen for
Niels Larsens som borgme-
ster i Nørre Alslev Kommu-
ne var der flere taler. I det
følgende gengives uddrag af
den tale, som Ejner Jensen
holdt på vegne af vælgerfor-
eningen.

Kære Niels.
På vegne af Venstre i Nørre
Alslev vil jeg gerne have lov
til at sige lidt til dig her i
dag. Det er en særlig dag i
dag, på en måde både en ve-
modig – trist dag, men også
en stor dag – en festdag.

Det triste i dag er, at du
stopper som borgmester
her i Nørre Alslev Kommu-
ne. Da du har været en me-
get dygtig og afholdt borg-
mester, er det selvfølgelig
trist, at du stopper. Set fra
den positive vinkel, er vi me-
get taknemlige for, at vi har
haft dig som borgmester i

17 år.   Jeg vil prøve at se lidt
tilbage på din tid i kommu-
nalpolitik. Hurtigt efter, at
du kom i byrådet i 1982, vi-
ste du, at du havde evner
som politisk leder. Derfor
var det naturligt, at du aflø-
ste Ole Rasmussen, da han
valgte at stoppe som borg-
mester 8 år senere. Som po-
litiker har du haft evnen til
at lytte til borgerne, og der-
efter bruge din sunde for-
nuft til at træffe fornuftige
beslutninger. Som leder har
du haft mod til at træffe de
nødvendige beslutninger,
også de mindre populære.
Du har haft evnen til både at
se, hvordan en opgave skul-
le løses og samtidig kunnet
nå dette resultat blandt an-
det ved en grundig forbere-
delse og sikret de nødvendi-
ge aftaler. Du har ikke arbej-
det for at profilere din egen
person, men for at gavne
helheden, så borgerne og
kommunen har haft det
godt. Dine evner til at læse
tal og vurdere økonomi har
været ekstremt gode, hvil-
ket har medført at vi altid
har haft en sund og god øko-
nomi i kommunen. Her har
været en høj service for den
enkelte borger, og vi har få-
et meget for hver enkelt

skattekrone. Erhvervslivets
udvikling har du altid været
meget bevidst om, både det
igangværende erhvervsliv,
men også muligheden for at
tiltrække nye forretninger
og virksomheder har du ple-
jet særdeles godt. Niels har
kunnet se sammenhængen i
hele kommunen, et godt er-
hvervsliv er grundlaget for
gode arbejdspladser. Niels
har i høj grad sørget for, at
alle hjul har drejet rundt. Nu
ved jeg godt, at det ikke kun
er borgmesteren, som solo
driver politikken. Men det
er nu en gang borgmeste-
ren, som er leder. Som så-
dan har Niels forstået at for-
klare sig, og lave de nødven-
dige aftaler, der har givet op-
bakning, dels fra egen by-
rådsgruppe, men også fra
politikere fra andre partier. I
disse handler har det under-
tiden været nødvendigt at
give køb på et og andet. Det
har Niels også været villig
til, dog aldrig mere, end hel-
heden har været intakt. Det
er det, jeg vil betegne som
en rigtig politisk håndvær-
ker. Det har nok undertiden
været vanskeligt for politi-
kere fra andre partier at
markere sig og komme med
egne politiske standpunk-
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Niels Larsen

Niels Larsens afskedsreception

Nyt fra lokalforeningerne - Nørre Alslev
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Venstres generalforsamling 
i Nørre Alslev

ter, fordi din, og Venstres
politik, har favnet så bredt.

Samarbejdet med din væl-
gerforening har altid været
yderst velfungerende. Vi
har  kunnet dele opgaverne
imellem os. Når vi havde af-
talt de overordnede linier,
blev tingene lavet herefter.
Du har forstået at lave poli-
tik for alle borgere i kom-

munen. Du har været meget
afholdt, derfor står der re-
spekt om din person og dine
synspunkter, også langt
uden for kommunens græn-
ser. Man kan med rette kal-
de Niels for et af Venstres
rigtig markante fyrtårne.
Du har raget meget højt op.
På din næsten ydmyge må-
de har du sat dig meget ty-

delige spor. Spor, som vi alle
kan være glade for. De har
betydet noget i nuet, men vil
også være tydelige i fremti-
den. Til slut vil vi gerne sige
Niels tak for den fantastiske
indsats, og ønske ham al
mulig held og lykke i fremti-
den.

Venstre i Nørre Alslev ind-
byder hermed medlemmer-
ne til ordinær generalfor-
samling, som afholdes tirs-
dag den 20. februar kl. 1930
på Eskilstrup Hotel. Inden
generalforsamlingen er der
igen i år mulighed for at del-
tage i en fællesspisning. Ho-
tellet serverer dagens ret til
ca. 65 kr. pr. person. Spis-
ningen starter kl. 1830. Der
kræves tilmelding til spis-
ningen til Anne Bonde An-
dersen tlf. 54431074 eller Ej-
ner Jensen 54434056 –
20324056, bedst mellem 17
og 21. Sidste frist for tilmel-
ding søndag 18. februar.

NB! Det er kun spisnin-
gen, der kræver tilmelding.
De, som kommer til gene-
ralforsamlingen kl. 1930, be-
høver ikke tilmelding. Be-
styrelsen håber at se rigtig

mange til både spisning og
generalforsamling.

Dagsorden for 
generalforsamlingen:
• Valg af stemmetællere.
• Valg af dirigent.
• Beretning ved 

formanden.
• Regnskabet ved 

kassereren.
• Indkomne forslag.
• Valg af formand.

• Valg af bestyrelse.
• Valg af revisor.
• Valg af revisorsuppleant.
• Fastsættelse af 

foreningens kontingent.
• Eventuelt.

Efter generalforsamlingen
og en kaffepause er der poli-
tisk orientering og debat.
Indlæg ved Svend Erik Hov-
mand samt Edvard Traberg
og Heidi Wael.

BBYYEENNSS VVVVSS--BBLLIIKKKKEENNSSLLAAGGEERR
- Ring til fagmanden.
✔ Blikkenslagerarbejde
✔ Oliefyr - Fast aften og weekendvagt 1/10-30/4.

✔ Korn-, pille- og halmfyringsanlæg
✔ Fjernvarme
✔ VVS-arbejde

TTllff..  5544  4433  4400  1155  .. BBiill  2233  3322  0033  1100

Michael Højland Mortensen
Smedevej 13, 4840  Nørre Alslev



Direkte oversat er det den po-
litik, der blev ført i de gamle
sogneråd, som eksisterede
indtil 1970. 

Men også efter kommune-
sammenlægningen i 1970

hørtes af og til ordet, dog nu i
en lidt anderledes betydning.

I årene fra 1970 og til langt
ind i 90’erne var det mange
steder i landet sådan, at når
der blev brugt penge i det ene
hjørne af kommunen, skulle
der helst bruges det samme
antal kroner i de andre hjør-
ner (sogne). Denne såkaldte
sognerådspolitik kunne i nog-
le tilfælde medføre, at det
kneb med at træffe fremtids-
sikrede beslutninger. Der
kunne måske skabes enighed
om at bygge noget nyt, men

når man kom til den geografi-
ske placering kneb det - og
endnu værre var det, når ta-
len faldt på at nedlægge noget
eksisterende. 

Resultatet blev i nogle kom-
muner, at midlerne var spredt
så meget, at man pludselig
stod med flere mindre og
utidssvarende plejehjem,
nedslidte skoler, institutioner
osv. 

Den fornemste opgave for
politikere i dagens kommu-
ner bliver at arbejde for en ud-
vikling, hvor - og når - det er
mest hensigtsmæssigt og så-
ledes at “det heles vel” tilgo-
deses. Det gælder på det ge-
ografiske område såvel som
på de politiske områder -
børn, unge, ældre osv. Det
kan lyde som en umulig opga-
ve og jeg kan ikke vide men
kun tro og håbe, at det bliver
lettere end i 1970.

Den ændring, der er sket
ved overgangen til 2007, er ik-
ke forholdsmæssig så stor
som den ændring, der skete i
1970. Forskellen på de små
landkommuner og de kom-
muner, som de dengang blev
slået sammen til, var langt
større end de forskelle, der er
mellem vore hidtidige kom-
muner og de nye storkommu-
ner. Heri er jeg helt enig med
Chr. Mejdahl, jf. bogen, der

Sognerådspolitik - hvad er det?

Solvej Mølbjerg
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Maribo Dyrehospital
tager sig af dine dyrs sundhed 
24 timer i døgnet!

Maribo Dyrehospital
Rødbyvej 6 · 4930 Maribo · Tlf. 54 76 00 76.

stege-afdeling                                                 nykøbing f.-afdeling
kostervej 2, 4780 stege                havnepladsen 8, 1 havnepalæet
tlf. 5581 1234                                                4800 nykøbing falster
reg@revisor-frr.dk                        tlf. 5444 5455, nyk@revisor-frr.dk

medlem af Agrogruppen

www.revisor-frr.dk



Dagsorden:

• Valg af stemmetællere
• Valg af dirigent 
• Beretning og drøftelse af 

organisationens forhold
• Forelæggelse af 

regnskab og budget
• Indkomne forslag 
• Fastsættelse af 

kontingent til foreningen 
for år 2008   

• Valg af formand
• Valg af bestyrelsesmed-

lemmer og suppleanter
• Valg af to revisorer
• Eventuelt

Efter generalforsamling og
kaffe er der indlæg ved Pe-

ter Bring-Larsen, Åstrup, 1.
suppleant i Guldborgsund
Kommune og Jens Erik
Boesen, Væggerløse, for-
mand for Børne- og Skole-

udvalget i Guldborgsund
Kommune. Bestyrelsen hå-
ber at se mange medlem-
mer denne aften.

Venstre i Stubbekøbing Kommune afholder
generalforsamling tirsdag 20. februar 
kl. 19.30 i Åstrup Forsamlingshus
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udkom før jul. Hvad persona-
le angår, er det betydelig flere
personer, der flyttes i dag end
i 1970 og IT-området fandtes
ikke - men det er en helt an-
den sag.

Det har været et særligt år
for alle, der har arbejdet for
Guldborgsund Kommunes til-
bliven, og naturligvis har der

været vanskeligheder under-
vejs. Det var velkomment ved
årsskiftet at læse direktør Ib
Østergaards udtalelser i rela-
tion til journalister, der stille-
de spørgsmål: “Det er borger-
ne, der kommer i 1. række, og
det er helt rimeligt, at også
journalister må kunne udvise
forståelse for travlhed i for-

bindelse med så stor en flyt-
ning”. Jeg tror på, at det, der
er begyndt, bliver godt. Lad
os alle vise forståelse i denne
overgangstid. 

Med venlig hilsen
Solvejg Mølbjerg

fmd. for Venstre i fhv. 
Stubbekøbing Kommune

Jørgensen Dæk
Dosseringen 1 B, 4850 Stubbekøbing, Tlf. 54 49 02 02

ANLÆGSGARTNER

H. RASCH & SØN
54 44 16 97 Vi bygger 

grønt…



Af Torsten Schack Pedersen, MF

Indrømmet, så har det ikke
været lige sjovt at læse me-
ningsmålinger de sidste par
måneder. Det er sjovere at se
en meningsmåling, når der
står plus ud for Venstre. Vi
har haft en række knap så hel-
dige sager, men meningsmå-
lingerne har samtidig tvunget
opposition til at svare på en
række centrale spørgsmål.

Siden sommer har vi også
været udsat for et massivt
stormløb mod regeringen.
Det har føjet gennem luften
med beskyldninger om milli-
ardbesparelser i den offentli-
ge sektor. Tusindvis af offent-
ligt ansatte stod foran en fyre-
seddel og hele velfærdssam-
fundet lå nærmest på sit døds-
leje. 

Det var vanskeligt at afvise
alle påstandene på en gang.
Og vi kunne måske også godt
have været lidt hurtigere på
aftrækkeren selv. Men virke-
ligheden er nu kommet for
dagen, og alle beskyldninger-
ne er fejet af bordet. Finanslo-
ven for 2007 sikrer de løfter,
som Venstre gav i valgkam-
pen i 2005. 

Nedsættelse af forældrebe-
talingen for dagsinstitutioner
og bedre kvalitet i pasningen. 

Vi er i gang med et massivt
løft til forskning, uddannelse
og udvikling, således vi i 2010
bruger 1 pct. af BNP til forsk-
ning. Alle unge skal have en
ungdomsuddannelse, og
halvdelen af en ungdomsår-

gang skal have en videregå-
ende uddannelse. Miljøind-
satsen styrkes. Partikelfor-
ureningen bringes ned. Vand
og naturområdet styrkes de
kommende 3 år med knap
600 mio. kr.

Skattestoppet lever i bedste
velgående. 

Aldrig har så mange indvan-
drere været i arbejde.

Men hvad vil oppositionen?
Når meningsmålingerne har
givet rødt flertal rejses en
række spørgsmål. Dem har
oppositionen mere end svært
ved at svare på. Har nogle par-
tier ultimative krav? Skal SF i
regering med Villy Søvndal
som skatteminister? Hvilken
udlændingepolitik kan oppo-
sitionen blive enig om? Hvad
er alternativet egentlig til VK-
regeringen?

Disse helt centrale spørgs-
mål rejses nu. Man kan be-
gynde at tegne et billede af,
hvad et regeringsskifte reelt
vil medføre. Og det tror jeg
ganske enkelt vil få mange til
kraftigt at genoverveje sit
kryds. Vi står selv med nøg-
len til vores succes. Vi skal
fortsætte med at levere resul-
tater på de problemer, som
optager danskerne i hverda-
gen. Vi skal til stadighed væ-
re kritiske overfor systemet,
også selvom vi nu i godt fem
år selv har haft ansvaret for
det. 

Den næste store udfordring
bliver kvalitetsreformen. Be-
vidstløs brug af flere penge i
den offentlige sektor er et fat-

tigt svar på de udfordringer,
vi står overfor. Vi skal lære af
det gode eksempel. Vi skal
være klar til at bryde op på va-
ner, traditioner, faggrænser
og sådan-plejer-vi-at-gøre. 

Hvis det alene drejede sig
om at bruge mange penge,
burde ældreplejen i Køben-
havn være i top. Hvem sagde
Fælledgården og uanstændig
behandling af ældre medbor-
gere?

Hvis det alene drejede sig
om at bruge mange penge,
burde skoleeleverne i Tølløse
være dobbelt så gode til at læ-
se, skrive og regne, som ele-
verne i Trehøje. For Tølløse
bruger dobbelt så mange pen-
ge pr. skoleelev som Trehøje. 

Hvis det alene drejede sig
om at bruge mange penge,
burde borgernes tilfredshed
med børnepasningen være
størst i de kommuner, der har
de højeste udgifter pr. barn.
Virkeligheden er, at tilfreds-
heden i de kommuner, der
bruger over 90.000 kr. pr.
barn ikke er højere end kom-
muner, der bruger 50.000 kr.
pr. barn.

I Venstre tager vi med kvali-
tetsreformen fat på en kæmpe
udfordring. Hvis vi selv
strammer os an, og vi stiller
de kritiske spørgsmål til,
hvad oppositionens alternativ
reelt vil betyde, så har vi lagt
kursen til større opbakning til
det liberale projekt i befolk-
ningen.

Virkeligheden truer oppositionen
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Døllefjelde Maskinstation a/s
LANGET 10, · 4892 KETTINGE · 5486 4419

v/Christian Henriksen
Gårdrækkevej 2 · 4840 Nr. Alselv

TLF. 54 44 62 25  Mobil 40 11 80 48
Alt i El- installationer

Vi reparerer også dine hvidevarer

GARDIN-NYT
v/ Leif Jensen

- Ring og få et godt tilbud

54 85 12 06
Tværgade 8 - 4800 Nykøbing F.

Falster Træ & Finér ApS
Tuemosevej 1

4850 Stubbekøbning

Per S. Wamberg

www.plywood.dk
per@plywood.dk

Tlf. 54 44 11 33
Fax. 54 44 22 25

Mobil 20 30 11 44

15 M TRAILERLIFT
UDLEJES

Velegnet til vedligehold
af større bygninger m.m.

Fairness Construction
v/ Poul Andersen
Tværvej 2, Horreby
4800 Nykøbing F.

54 43 81 73 - 23 93 14 48

Salg · Service · Reparation
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• CASTROL OLIER TIL ALT OG ALLE

Egensevej 32 · Vålse · 4840 Nr. Alslev 
Telefon 54 43 10 66

GÅ FØRST TIL
FAGMANDEN

Havetraktorer
Plæneklippere
Græstrimmere
Hækkeklippere
m.m.

Altid et besøg værd..!



DanBolig
- samarbejder med Nordea

NØRRE ALSLEV
54432690

STUBBEKØBING
54442590

NYKØBING F.
54842990

MARIELYST
55862990

HER FINDER DU OS

Din ejendomsmægler 
- det naturlige valg

RING NU PÅ

Stubbekøbing tlf. 54 44 25 90

Nørre Alslev tlf. 54 43 26 90

Nykøbing Fl. tlf. 54 84 29 90

Marielyst tlf. 55 86 29 90

Niels Kokholm & Ole Mortensen

Ugeavisen Guldborgsund  54 88 02 34


