
Vi har tandproteser, men nu sidder de
lige så fast som naturlige tænder, og vi
kan igen spise, synge, grine og kysse
uden frygt. Det er livskvalitet.

– Dyrt? Det kan diskuteres. Men vi er os
det værd.

tandproteser med livskvalitet

livsglæde er kvalitet

Slagelse · Smedegade 1 · Tlf. 58 52 22 37
Dianalund · Rosenvej 11 · Tlf. 58 26 40 35

5 års garanti på nye tandproteser og
finansiering af tandbehandlinger over op til 5 år.

www.tpt.dk

ADVOKATVAGTEN
Mandag fra kl. 17.00-18.00 (fremmøde senest kl. 17.30)

kan De gratis få mundtlige råd vedr. dagligdagens
juridiske problemer, uden at opgive navn og adresse.

CENTRALBIBLIOTEKET
Mødelokalet - Stenstuegade 3 - 4200 Slagelse

Slagelse Advokaternes Retshjælp
Lukket i juli og december måned.
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AF ARNE SVENDSEN

Dårlig sagsbehandling 
og en oplagt nedgø-
ring af en demokra-

tisk ret for for både stiller-
ne og mig.

Jørgen Damgaard, me-
get aktiv Gimlinge-borger 
og tidligere centerleder for 
AMU-centret i Slagelse, er 
utilfreds, som det fremgår 
af ordvalget ovenfor. Hans 
utilfredshed gælder SEAS-
NVE, hvor han i år gerne 
ville vælges til repræsen-
tantskabet. 

Sådan er det dog ikke 
gået. For at blive indstillet 
til valg skal man have un-
derskrifter fra 10 stillere, 
og her er noget gået galt i 
kommunikationen mellem 
Damgaard og SEAS-NVE 
hovedkvarteret i Svinnin-
ge.

13. oktober var sidste 
frist for at melde sig til val-
get med stillerliste. 9. okto-
ber sendte Dam gaard sin 

GIMLINGE: Jørgen Damgaard, føler sig meget dårligt behandlet 
i forbindelse med opstilling til repræsentantskab i elselskab. 

SEAS-NVE tog strøm
på Jørgen Damgaard 

AF ARNE SVENDSEN

SVINNINGE/GIMLINGE: - 
Der er sat en frist, og den 
har vi besluttet at holde. 
Hvis det f.eks havde drejet 
sig om et valg til Folketin-

get, ville man jo heller ikke 
give dispensation. 163 kan-
didater har altså kunnet 
fi nde ud af at sende opstil-
lingslister med gyldige stil-
lere på frem rettidigt.

Det siger sekretari-

Alle klager fejet af bordet

Jørgen Damgaard føler, at 
hans demokratiske rettighe-
der er blevet nedgjort.

atschef Jan Johansen fra 
SEAS-NVE i en kommen-
tar til klagen fra Jørgen 
Damgaard. Jan Johansen 
mener, at Damgaard i sin 
klage antyder, at der kunne 
ligge andre årsager end 
mangelfuld stillerliste bag 
afvisningen af hans kan-
didatur, men det afviser Jo-
hansen pure.

- Vi har afvist 30 kandi-
dater til valget. Dels fordi 
deres stillerlister kom for 
sent, dels fordi de var man-
gelfulde. Det har vi gjort, 
selv om  det ikke kan afvi-
ses, at uregelmæssig post-
gang kan være skyld i, at 
nogle af listerne kom for 
sent ind, siger Johansen.

Det er første gang, at 
der holdes direkte valg til 
repræsentantskabet i det 
gamle NVE-område, som 
Slagelse hører til. 

Jan Johansen oplyser, at 
der i Slagelse-området er 
fremkommet 11 gyldige li-
ster og der skal bruges ni 
personer til repræsentant-
skabet. 

Nogle steder i området 
mangler der dog kandida-

ter, blandt andet fordi der 
er afvist så mange. Men 
selskabet har altså valgt at 
prioritere overholdelse af 
frister højere end et fuld-
talligt repræsentantskab. 

Må vente fi re år
Jan Johansen mener ikke, 
at Jørgen Damgaard kan 
forvente, at få en opring-
ning fra selskabet i det øje-
blik man fi nder ud af, at en 
af stillerne ikke er andels-
haver.

- Det er jo kun andels-
havere, der har fået brev 
om valget, så Damgaard 
burde have kontrolleret, at 
alle stillere havde fået det. 
Da han ringer til os efter-
følgende med to nye stille-
re får han udelukkende at 
vide, at hans to nye stillere 
er godkendte. Men det be-
tyder ikke, at hans kandi-
datur er godkendt, da listen 
jo først er blevet komplet 
efter fristens udløb, siger 
Johansen.

Så Damgaard må vente 
fi re år på at stille op til næ-
ste valg til repræsentant-
skabet. ■

stillerliste, men 16. okto-
ber fi k han at vide, at hans 
valgbarhed ikke var god-
kendt.

Årsagen var, at en af stil-
lerne fra Korsør ganske 
vist får strøm fra SEAS-
NVE, men ikke regning fra 
selskabet. 

Hvilket betyder, at hun 
ikke er andelshaver, og 

derfor ikke kan være stiller. 
Damgaard aftaler dog med 
direktionssekretæren på 
SEAS-NVE, at han hurtigt 
skaffer nye stillere, hvilket 
sker samme dag.

- Efterfølgende ringes 
tilbage, at de begge er god-
kendt. De underskrevne 
stillere scannes og sendes 
efterfølgende. Det aftales, 
at  jeg skal beskrive si-
tuationen og sende den til 
sekretariatschef Jan Johan-
sen, med kopi til direktør 
Jesper Hjulmand, hvilket 
sker samme dag. Altså 17. 
oktober. Jeg ringer man-
dag den 20. oktober til di-
rektionssekretæren, som 
oplyser, at jeg samme dag 
vil modtage besked fra Jan 
Johansen, hvilket ikke sker, 
fortæller Jørgen Damga-
ard.

Istedet får Damgaard 
21. oktober en mail fra Jan 
Johansen, hvor denne skri-
ver, at hans klage over at 
være blevet afvist vil blive 

forelagt den politiske le-
delse i valgudvalget. Denne 
har siden stadfæstet afgø-
relsen, hvilket Damgaard 
31. oktober stadig ikke var 
orienteret om.  

Spild af folks tid
Damgaard mener, at di-
rektionssekretæren i sel-
skabet, som en naturlig 
service, hurtigere burde 
have kontaktet ham, så han 
inden fristens udløb kunne 
have fremskaffet en erstat-
ning for den ikke godkend-
te stiller.

- Det er efter min me-
ning dålig sagsbehandling 
i en så vigtig sag, og en 
oplagt nedgøring af en de-
mokratisk ret for stillerne 
og undertegnede. Jeg har 
spildt andre mennesker 
tid, og har samtidig mang-
lende mulighed for at op-
klare, hvad der eventuelt 
kunne ligge bag den trufne 
beslutning, siger Jørgen 
Damgaard. ■

Politiet

Slagelse Politi, Antvorskov 
Allé 139, tlf. 5850 1448.

Apotekervagten

Uden for normal åbningstid 
åbent lørdag til kl. 14.00 og 
mellem kl. 17.00 og 18.00, 
søndag mellem kl. 10.00 og 
12.00 samt kl. 17.00 til 18.00: 
Rådhusapoteket, Smede-
gade 8, tlf. 5852 1145.

Lægevagten

Lørdag-søndag telefon 70 15 
07 00.

Dyrlægevagten

Den vagthavende dyrlæges 
telefonnummer oplyses ved 
at ringe til egen dyrlæge.

Tandpinevagten

Lørdage, søndage og hellig-
dage er Tandpinevagten i 
Region Sjælland åben for 
henvendelser kl. 9.30-11.30 
på tlf. 29600111. Region 
Sjællands Tandpleje holder 
til på Æblehaven 2, Slagelse 
og vagten tilbyder akut 
tandlægehjælp til voksne 
og børn i form af smerte-
behandling og behandling i 
forbindelse med tandpiner, 
mindre tandskader, tabte 
fyldninger mv. 

SERVICEOPLYSNINGER

AF JENS BJERRE 
TYBJERG

ANMELDELSE:  »Hjem, kære 
hjem«, som Teater Grob i 
samarbejde med Svalegan-
gen mandag aften opfører 
for Vestsjællands Teater-
kreds på Slagelse Teater, er 
et virkelighedsnært drama, 
der på 90 minutter skærer 
sig ind på nethinden. Vor 
anmelder så forestillingen 
på Vordingborg Teater.

Iben og Kim forbereder 
i deres nye samtalekøk-
ken besøg af Carsten, Kims 
soldaterkammerat, som er 
vendt hjem fra Irak, hvor 
han som kaptajn har ledet 
sin bataljon. Da Carsten 
ringer på, er Iben allerede 
i angrebsposition, for hvor-
for skal danske soldater 
deltage i denne krig?

Kim er mere afslappet, 
tager vel egentlig ikke stil-
ling. Han glæder sig blot 
over sin kønne kæreste 
og til gensynet med sin 
ven. Da Carsten kommer, 
er stemningen nærmest 
munter, men som aftenen 
skrider, kommer Carstens 
irritation og vrede over 
danskernes ligegyldighed 
og modstand overfor den 
krig, han og hans kamme-
rater har sat livet på spil i, 
stærkt frem.

Venskabet mellem Car-
sten og Kim bliver sat på en 
alvorlig prøve, efterhånden 
som argumenterne bliver 
råbt ud i stuen. Iben åbner 
en vis forståelse for Car-
stens vrede, og det bringer 
splinter ind i forholdet til 
Kim. Stemningen bliver 
mere og mere ophidset 
frem til den uafvendelige 
meget barske slutning.

Det er et gribende spil, 
fordi handlingen er så tæt 
på og aktuel. Og det bliver 
gribende, fordi der spil-
les med nerve og stort en-
gagement. Fuldt fortjent 
at forestillingen fi k Årets 
Reumert 2007 for bedste 
mandlige birolle og blev 
nomineret til årets forestil-
ling og årets bedste mand-
lige hovedrolle.

Publikum, der kun fyld-
te den halve sal, takkede da 
også med fl ere fremkaldel-
ser og stående applaus. ■

Fakta:
Manuskript: Andreas 
Garfi eld
Instruktion: Per Scheel-
Krüger
Scenografi : Edward Pierce
Medvirkende:
Kim: Frank Thiel
Iben: Christine Albeck 
Børge
Carsten: Thomas Levin

SLAGELSE: Gribende, virkeligheds-
nært og nutidigt drama på teatret.

Soldaten 
kom hjem

Mens stemningen endnu er rolig og munter. Fra venstre 
Carsten (Thomas Levin), Iben (Christine Albeck Børge) og 
Kim (Frank Thiel). Foto: Miklas Sazbo


