
Mandag den 25. marts 2019 indbyder Nærsamfund til 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aftenens program: 

• Kl. 1800 Fællesspisning 

Deltagelse i dette programpunkt kræver tilmelding senest tirsdag d. 19. marts til John Povlsen 

(formand) på mail: Povlsen.John@gmail.com.  

Man vil blive afkrævet 50 kr. for spisning incl. øl/vand ved ankomst. Deltagelse i spisningen er 

naturligvis frivillig og ikke en forudsætning for deltagelse i de øvrige punkter. 

• Kl. ca. 1845: Ældre- og Sundhedschef Anne Dorte Greve Madsen. 
Emne: Aktuelle nyheder fra sundheds- og ældreområdet  

• Kl. ca. 1930 Generalforsamling i henhold til vedtægterne med efterfølgende debat. 
Husk, at forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden 

(Povlsen.John@gmail.com) i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Man kan naturligvis 

deltage i generalforsamlingen uden at have deltaget i fællesspisning og inspirationsarrangementet. 
 
Vi opfordrer vore medlemmer, som har en e-mailadresse, til at give den til foreningen og melde 

ændringer i e-mailadresse. Det vil spare penge til porto.  
Hjælp bestyrelsen med at tegne nye medlemmer, det giver foreningen styrke. 

 

HUSK! – Kontingent på 50 kr. for enkeltmedlemmer og 100 kr. for par kan indbetales eller overføres via 

Netbank til LOLLANDS BANK  reg. nr. 6520 konto 1618090, via MobilPay på nr. 58847 samt – uden gebyr - 

på Nakskov Løveapotek, Nygade 17 og filialen ved MENY, samt på Extraposten, Nygade  30, 4900 Nakskov. 

 

 

Venlig hilsen 

 
Bestyrelsen  

John Povlsen (fhv. rektor) formand 

Anne-Mette Hansen (HR Supp.) Kasserer 

Tina Rewers (lærer) Orlov 

Tina Baruch (lærer-specialundervisning) 

Marianne de la Motte (fhv. sygeplejerske) 

Doris Henriksen (fhv. sygeplejerske) 

Svend Skottfelt (læge) 

Yvonne Olesen (fhv. sagsbehandler) 
 

Styrk dit Nærsamfund – tegn et medlem       
 

Marts 2019                                              Se Informationsbrev på bagsiden  

mailto:Povlsen.John@gmail.com


Informationsbrev februar-marts 2019 

 

Generalforsamling 
Mandag den 25. marts 2019 i kantinen på CAMPUS Nakskov. (Søvej 6, Nakskov) 

 

Møder for vore medlemmer. Vi har i løbet af året haft to møder for vore medlemmer. Første møde var mødet 

med vor regionsformand Heino Knudsen ved generalforsamlingen. Andet møde var et møde med Nordic Medicare 

24. september 2018. Vi havde forud i bestyrelsen har to møder med firmaet, hvor vi havde betonet, at vi ønskede et 

tillidsskabende møde, hvor gensidig attitude var betydningsfuldt. Det blev et velbesøgt møde i teatersalen på Campus 

Nakskov, hvor vi fik set lidt på fortid og på fremtid. Der var god spørgelyst, hvor vi også fik vendt ubehagelige 

problemer. Det lykkedes under mødet at få et par indrømmelser og løfter fra firmaet. Det er vores opfattelse, at 

forholdene er forbedret en del for vore borgere i løbet af året. Det er vores opfattelse, at dialogen har medvirket hertil. 

Vi har kun haft én skriftlig klage efter mødet og derudover en bunke mundtlige beklagelser, der i sig selv har været 

alvorlige nok. Underskriftindsamlingen i slutning af året har vi som forening ingen andel i og aktionsgruppen har på 

intet tidspunkt henvendt sig til foreningen. Det betyder naturligvis ikke, at vi har vendt døve ører til debatten og vi 

hilser Region Sjællands ønsker om at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse velkommen og bemærker, at den kan 

vise sig at være en stor hjælp til vore borgere og i virkeligheden også til Nordic Medicare. 

 

Sundhedscentrene i Nakskov og Maribo. Vort synspunkt er stadig, at sundhedscentrene skal styrkes ved 

overførsel af opfølgende behandlinger til centrene, og at sundhedscentrenes videokonferencesystemer skal benyttes 

ved konsultationer efter undersøgelser på fjerntliggende sygehuse. Vi har i den forbindelse i året haft to møder med 

ledelsen på Nykøbing F. Sygehus (18.03.18. og 09.01.19). Møderne har været konstruktive, men nedskæringerne på 

sygehusene har sinket processen. Ledelsen på NFS har dog nu taget kontakt til sygehusene i Slagelse, Ringsted og 

Næstved med henblik på at realisere vore ønsker. Det ser ud til at mange kan forstå det urimelige i at gigtpatienter i 

Nakskov skal køre 300 km for at møde en sygeplejerske 10 min. i Slagelse, når samtalen let kunne klares via facetime 

eller via videokonference. Regionens udgift til transporten udgør ca. 2000 kr. ved transport med flextrafik og den 

tabte arbejdsdag koster samfundet/patienten nogenlunde det samme. 

 

Møde med politiet. Vi havde hørt rygter om, at kårene for køreprøverne var blevet forringet i vort område. 

Politiet meddelte, at der vil fortsat blive afholdt køreprøver i såvel Maribo som Nakskov i fuldt omfang. Politiet 

stiller lokaler til rådighed for de førerprøvesagkyndige, mens køreskolelærerne principielt skal klare sig selv. 

Arbejdet med fuld digitalisering af de teoretiske går langsomt. 

Der verserer stadig rygter om, at politiet er på vej til at forlade vor gamle politistation i Nakskov. Politiets deltagere i 

mødet var meget begejstrede for ombygningen og de kunne oplyse, at man ikke mere søger nye lokaler i Nakskov. 

Man oplyste, at de nyindrettede lokaler var fuldt på højde med kredsens øvrige politistationer. 

Vi blev orienteret om projektet med udrulning af politibetjeningen i lokalområderne, der minder en del 

om det beredskab, det primære hospitalssystem opbygger i de yderste områder af regionen. Man øger trygheden for 

befolkningen ved at aflægge hjemmebesøg efter fx tricktyverier (Tryg Borger). Vi gav udtryk for, at vi var 

interesseret i at følge arbejdet med lokalråd, da vi ser det som et væsentligt element i udviklingen i vore lokale 

områder. 

 

Fibernet i Nakskov. Vi har fået henvendelse fra medlemmer, der klager over, at SEAS ikke vil lægge fibernet i 

Nakskov. Vi har kontaktet Lolland Kommune, der gerne støtter borgergrupper, når de ønsker fibernet i lokalområder. 

Problemet er efter det oplyste, at for få borgere giver tilsagn om tilslutning, når chancen byder sig. Vi forestiller os, at 

det vil være en god ide at drøfte emnet på generalforsamlingen. 

 

Henvendelser fra vore medlemmer. Vi får mange henvendelser fra vore medlemmer. De fleste 

henvendelser vedrører sundhedsområdet. Vi er meget glade for de små hib, da vi via dem kan underbygge vore krav 

om bedre forhold for vore borgere/medlemmer. 

 

Andre møder for bestyrelsesmedlemmer:  Udover de ovenfor nævnte møder har vi haft møde med Tom 

Larsen, hvor vi drøftede forholdene for især vore ældre og problematikker ved udskrivning fra hospitaler. Vi har haft 

møde med ’Det Præhospitale Center’ i Slagelse, hvor vi har hørt om marginale forringelser grundet nedskæringer og 

forøget pres på systemet grundet fx flytninger af operationer fra NFS. Herudover har vi i løbet af året haft kontakt til 

en lang række personer og institutioner, ligesom vi har haft 7 bestyrelsesmøder siden seneste generalforsamling. 

. 

 

Bestyrelsen for NÆRSAMFUND 

Tina Baruch, Anne-Mette Hansen, Doris Henriksen, Yvonne Olesen, Svend Skottfelt, Tina Rewers, Marianne de la 

Motte og John Povlsen 


