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Referat fra ordinær generalforsamling i Næswed Erhvervsforening

Onsdag den 4. marts z}2}kl. 16.00 afholdtes ordinærgeneralforsamling i Næstved
Erhvervsforening på Rønnebæksholm, Herskabsstalden, Rønnebæksholm 1, 47 OO
Næstved.

Deltagere inkl. bestyrelsen - 73 deltagere var tilmeldte ogzl mødte op.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

Advokat Susan Jørgensen valgtes som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og
beslutningsdygtig.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden gennemgik dels de aktiviteter, som foreningen har afuiklet i de forløbne
år og orienterede om arbejdet i aktionsgruppen for Rute-54

Generalforsamlingen tog herefter enstemmigt bestyrelsens beretning til efterretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse,*

Ken neth Ladefoged Petersen frem lagde Næstved E rhvervsfo ren i n gs å rsrappo rt
2019.

Kontingent ændring fra 486.870 kr. i 2018 til 567.400 kr. i 2019, grundet justering i

kontingentsatsen.

Resultatopgørelsen udviser samlede indtægter på 906.831 kr. og årets resultat er et
underskud på 145.019 kr. Heri er medregnet motorvejsaktiviteterne som kører på
en selvstændig konto, men indgår i foreningens regnskab.

Det reelle resultat for foreningen uden motorvejsaktiviteterne er følgende:
Kontingentindtægter 567.4000 kr.mod budget på 587.000. Resultatet var 139.799
kr. mod budget på 1.000 kr.

Foreningens status balancerer med gg2.193 kr. og egenkapitalen andrager den 31.
december 2019: 830.21 9 kr.

Ge nera lforsam I i n gen god kendte enstemm igt å rsrapporten for 201 g .



r!*rq.o #Erhuerusforening ?f
4. Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det

godkendte regnskab.

Arets underskud på 145.019 besluttedes overført til næste år.

5. Fremlæggelse af foreningens handlingsplan for det kommende år

Vision, Mission blev fremlagt, og derudover fremlagde bestyrelsen følgende:

Strategiske mål (4-5 år frem)

. Næstved Erhvervsforening har 450 medlemmer.

. Næstved ligger i Top-10 på Dl's erhvervsklimamåling

. Næstved ligger i Top-10 på Byggeriets måling af kommunernes
erhvervsvenlighed

' Næstved Erhvervsforening dettager i arbejdet med at få godkendt
Tværforbindelsen (Motorvej Næstued - Slagelse - Kalundborg)

' Næstved Erhvervsforening dettager i arbejdet med gennemførelse af en
helhedsplan for Næstued By- og havneområde

' Næstved Erhvervsforening er en betydelig sparringspartner for kommune,
lokalpolitikere, brancheorganisationer, erhvervsforeninger i Region Sjælland og
e rhvervsserviceudbydere mv.

Taktiske mål (2-3 år frem)

. Næstved Erhvervsforening er styrket med en daglig leder og en
sammensætning af bestyrelsen med de nødvendige kompetencer, som giver
den bedste forudsætning for at nå de langsigtede mål

' Næstved Erhvervsforening er medlem af råd, advisory board og bestyretser
inden for alle relevante områder i forhold til erhvervslivet

' "Byens Erhvervshus" er en realitet. Fælles lokalitet for alle erhvervs-
organisationer i Næstved

' Næstved Erhvervsforening er en del af et nyt "Næstved Award show" hvor
byens "priser" er samlet i 6n årlig begivenhed

. Motorvejen mellem Næstved og Rønnede (Rute 54) er igangsat.
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' - Erhvervsområderne i Næstved er opgraderet og fremstår attraktive for

eksisterende og nye virksomheder

Operationelle mål (2O2Ol

' Afholde ekskursioner, event og virksomhedsbesøg som styrker viden og
netværk blandt foreningens m6dlemmer

' Etablering af hvervekampagne som giver Næstved Erhvervsforening 50 nye
medlemm er i 2020

' Fastholde indsatsen på "Motorvej NU" kampagnen herunder gennemførelse en
ny donationsrunde til fordel for projektet

' Samarbejde direkte med Center for Arbejdsmarked for at sikre effektivitet og
resultater for såvel virksomhederne som de jobsøgende, samt de borgere som
skal have hjælp til at komme på arbejdsmarkedet.

. Lærlingenetværk er etableret og sikret rammer for fremtidig drift.

. Dækningsafgiften er fjernet.

Bestyrelsen vil arbejde ud fra følgende ramme:

. Vi skal arbejde situationsbestemt og være omstillingsparate.

' Sætte en erhvervspolitisk dagsordensom tager udgangspunkt imedlemmernes
ønsker og behov, og tilfører værdi til vores område.

. Fokuserer på lokal samhandel generelt

. Vi skal have fokus på netværk mellem medlemmerne

' Gennemføre aktiviteter som er interessante og relevante for medlemskredsen.

. Flere medlemmer til foreningen.

. Løbende kommunikation direkte til medlemmerne
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Aktiviteter

7. januar
4. mart's
28. April
28 maj

18. juni

Nytårskur 2020 i samarbejde med Næstved Erhverv A/S.
Generalforsamling
Politisk Stormøde om Motorvejen i Ny Ridehal
Besøg på Femern Bælt og Storstrømsbroen.
(Heldagsarrangement med bus)
Virksomhedscrawl- med korte indlæg undervejs

2. halvår 2020
?.September Virksomhedsbesøghos?
? Oktober Erhvervsprisen sammen med Sydbank
?. oktober Virksomhedsbesøg hos?
?. november socialprisen sammen med Lo og Næstved Kommune
?. november Stormøde for bygge/anlæg - sammen med Næstved Erhverv
26. november Stormøde - Politisk status for erhvervslivet i Næstved

Derudover kan der komme hurtige arrangementer, hvis der opstår behov eller
relevante id6er

Derudover orienterede formanden om foreningens arbejde i andre bestyrelser,
komiteer, udvalg m.m. heriblandt Næstved udviklingsfond, Team Næstved
Eliteidræt, Næstved gymnasium, Advisory board i Næstved Arena samt
motorvejskomiteen

Generalforsamlingen godkendte handlingsplanen for 201g.

6. Behandling af indkomne forslag:

lngen indkomne forslag fra medlemmer.

Bestyrelsen havde følgende forslag:

Bestyrelsen foreslår donation af:
110.000 Kr.

Til motorvejsgruppe n i 2020

Begrundelse:
Aktionsgruppen er løbet tør for økonomi og vi forudser, at vi skat hotde
a ktivitetsn ive a u et fre m ti I fo rå r 202 1

Næstved Byråd har i 2020 bevilget 150.000 kr.
Viforsøger en ny donationsrunde hos erhveruslivet
Skal vi holde fuldt pres 2020 ud skal vi bruge ca. 620.000 kr.

Formanden begru ndede forslaget.

Forsamlingen god kendte forslaget
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7. Godkendelse af næste års kontingent og budget

Bestyrelsen foresloq føloende kontingentsatser for 2021 :

Denne stigning vil i 2021 give et ekstra provenu på 58.000 med uændret
antal medlemmer

Fastsættelse af honoraret til foreninqens formand

Bestyrelsen foreslår:
Honoraret til foreningens formand foreslås justeret med 10% og fastsættes til DKK
165.000 i2020

Budoet for 2020 fremlaodes.

Budgettet udviser samlede indtægter på 680.000 kr. og samlede udgifter på
519.000 kr. samt 5.000 kr. til finansielleposter. Derudover 219.000 kr. til motorvej
NU, således at der budgetteret underskud på 63.000 kr.

Budgettet er udtryk for et højere ambitionsniveau.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslag til nye kontingentsatser for
2020, formandens honorar samt budget 2020.

8. Valg til bestyrelsen

Følgende blev genvalgt til bestyrelsen:

0 til 1 ansatte
2 fl 10 ansatte

11 til 25 ansatte
26 til 50 ansatte
51 til 99 ansatte
fra 100 ansatte
O rg a n isatio ne r/foren i nger

Alle kontingentsatser er eks. moms

kr. 750,-
kr. 1.700,-
kr. 3.200,-
kr.4.200,-
kr. 5.000,-
kr. 8.500,-
kr. 4.000,-

Howden
Hansen & Nielsen
T2-Management
Ardagh
Lederne
Synergi
Frede Andersen & søn
Næstved Pulverlakering
Anlægsgartner Heino Vistisen A/S

Kenneth Ladefoged Petersen
Ulrik Nielsen
Torben Johansen
Mads Elming
Helle Andresen
Thomas Hansen
Peter Vilhelm Andersen
Mette Radich Pedersen
Anette Vistisen

Generalforsaml i n gen god kendte i ndsti I lingen.
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Valg af reviaor

Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Næstved genvalgtes som
foreningens revisor.

9. Eventuelt

Da dagsordenen herefter var udtømt, hævedes generalforsamlingen.

4. marts 2020

Referent

Peter Vilhelm Andersen

Dirigent
!1 I
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