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Mission
(hvad er vi sat i verden for) 

Næstved Erhvervsforening skal være en markant 

medspiller i udviklingen af erhvervspolitikken i 

Næstved Kommune. Formålet er at få gennemført 

de bedst mulige erhvervsvilkår for vækst og 

udvikling hos vores medlemmer.



Vision
(hvor vil vi hen)

Næstved Erhvervsforening skal være en stærk,
samlende organisation for erhvervslivet i Næstved 

Kommune med det formål at give erhvervslivet størst 
mulig indflydelse på udviklingen.

Foreningen skal være en naturlig aktør, der har 
indflydelse ved proaktiv deltagelse i udviklingen af 

vores lokalsamfund. 

.



Strategiske mål (4-5 år frem)

• Næstved Erhvervsforening har 450 medlemmer.

• Næstved ligger i Top 10 på DI’s erhvervsklimamåling

• Næstved ligger i Top 10 på Byggeriets måling af kommunernes 

erhvervsvenlighed

• Næstved Erhvervsforening deltager i arbejdet med at få godkendt 

Tværforbindelsen (Motorvej Næstved – Slagelse – Kalundborg)

• Næstved Erhvervsforening deltager i arbejdet med gennemførelse af en 

helhedsplan for Næstved By- og havneområde

• Næstved Erhvervsforening er en betydelig sparringspartner for kommune, 

lokalpolitikere, brancheorganisationer, erhvervsforeninger i Region Sjælland og 

erhvervsserviceudbydere 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 boards og bestyrelser 

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 én årlig begivenhed   

• Motorvejen mellem Næstved og Rønnede (Rute 54) er igangsat.

• Erhvervsområderne i Næstved er opgraderet og fremstår attraktive for 

eksisterende og nye virksomheder



Operationelle mål (2020)

• Afholde ekskursioner, event og virksomhedsbesøg som styrker viden og 

netværk blandt foreningens medlemmer

• Etablering af hvervekampagne som giver Næstved Erhvervsforening 50 nye 

medlemmer 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 



Handlingsplan for 2020 / 2021:

Bestyrelsen vil arbejde ud fra følgende ramme.

• Vi skal arbejde situationsbestemt og være omstillingsparate.

• Sætte en erhvervspolitisk dagsorden som tager udgangspunkt i 

medlemmernes 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



Handlingsplan for 2020 / 2021:

Aktiviteter

7. januar Nytårskur 2020 i samarbejde med Næstved Erhverv A/S.
4. marts Generalforsamling 
28. April Politisk Stormøde om Motorvejen i Ny Ridehal
28 maj Besøg på Femern Bælt og Storstrømsbroen. (Heldagsarrangement med bus)
18. juni Virksomhedscrawl – med korte indlæg undervejs

2. halvår 2020
?. September Virksomhedsbesøg hos?
? 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 idéer



Handlingsplan for 2020 / 2021:

Arbejde i bestyrelser & Advisory Board. 

Næstved Erhvervsforening har repræsentanter i bestyrelserne for: 

• Næstved Udviklingsfond (3 medlemmer)

• EL-Net A/S (1 medlem)

• Næstved Gymnasium (1 medlem)

• Team Næstved Eliteidræt (3 medlemmer)

Næstved Erhvervsforening har repræsentanter i advisory board for: 

• Arena Næstved (1 medlem)

• Ressource City (1 medlem)



Handlingsplan for 2020 / 2021:

Arbejde i råd og udvalg 

Næstved Erhvervsforening er repræsenteret i: 

• Stationsrådet Næstved Kommune 

• Integrationsrådet for Næstved Kommune

• Dialogforum under Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune.



Handlingsplan for 2020 / 2021:

Arbejde i komiteer. 

Komiteen for den Sjællandske Tværforbindelse

• 3 repræsentanter udpeget

(Femern Belt Development)

• 2 repræsentanter udpeget. 



Handlingsplan for 2020 / 2021:

Arbejde i samarbejdsudvalg 

Business Faxe og Vordingborg Erhvervsforening

• Næstved Erhvervsforenings, formand og næstformand deltager i møder med 

formænd og næstformænd for Business Faxe og Vordingborg 

Erhvervsforening.

Motorvejsgruppen – Rute-54 Rønnede-Næstved

• 10 medlemmer udgør ”Aktionsgruppen”


