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BESTYRELSEN ØNSKER ALLE EN GOD SOMMERFERIE!
NÆSTVED
ERHVERVSFORENING
MISSION 2016:


Arbejde for, at kommunen er endnu
mere ambitiøs i deres
erhvervsfremmende aktiviteter



Arbejde for sammen med kommunen at
forbedre vores placering i DI’s
undersøgelse.



Arbejde for, at fremme
erhvervsudvikling inden for alle områder
(handel, service, industri, håndværk og
turisme) og bidrage til øget
beskæftigelse i kommunen.



Arbejde for afskaffelsen af
dækningsafgiften

Før vi alle går på sommerferie, vil vi lige informere jer om de emner som
optager bestyrelsen nu godt 3 måneder efter vores tiltrædelse.
Men først vil vi byde velkommen til følgende nye medlemmer:

En stærk Erhvervsforening = en stærk
politisk stemme i vores lokalsamfund.

▪ Advokat Lars Henriksen
▪ Bauhaus Næstved
▪ Fotograf Søren Eriksen
▪ Gavnø Fonden
▪ Kongsgaard Foto
▪ Nowweb
▪ Revisor Kurt Håkonsson
▪ Spiseriet
▪ STOP Konflikten, Dorthe Lynderup
▪ Stål & Design A/S
▪ Wodax
Vi er rigtig glade for at se den flotte tilgang og gode opbakning, vi har fået de
sidste måneder.

EMNER I DETTE NYHEDSBREV!
1 Beslutning om dækningsafgiftens fremtid
2 Motorvejsprojektet
3 Jubilæum og Erhvervspris
4 Medlemsundersøgelse
5 Dansk Byggeris analyse
6 Håndværker udbud i Næstved
7 Ny hjemmeside
8 Formanden har ordet

“Næstved Erhvervsforening vil være en stærk
samlende organisation for erhvervslivet i
Næstved Kommune
Beslutning om dækningsafgiftens fremtid.
Efter Byrådsmødet den 26. april blev et nyt kapitel om Industri og
produktion tilføjet Næstved Kommunes Erhvervsstrategi. Et af punkterne er
en afskaffelse af dækningsafgiften og her stod et flertal af politikerne i kø for
at afskaffe dækningsafgiften – bare ikke konkret hvornår.
I Næstved Erhvervsforening er vi dog ikke tilfredse med hensigtserklæringer.
Vi mener det er tid til konkrete beslutninger om udfasningen, således at
erhvervslivet kender slutdatoen og økonomien for dækningsafgiften i forhold
til deres virksomhedsdrift.
Vi er en enig bestyrelse der mener, at dækningsafgiften skal være udfaset i
2018. Det gøres på følgende måde: Erhvervslivet betaler de 5 promille i 2016
som nedsættes til 2,5 promille i 2017 for derefter at være helt udfaset pr. 1.
januar 2018.
Så kære byråd – det er den beslutning i skal implementere i jeres
budgetbeslutning den 11. oktober 2016.

Motorvejsprojektet!
Foreningens næstformand Mads Elming har deltaget i et styregruppemøde i
komiteen for den Sjællandske Tværmotorvej. Her kom det frem, at
igangsætningen af motorvejsstrækningen mellem Rønnede og Næstved er i
fare som følge af regeringens bestræbelser på at reducere
anlægsinvesteringerne.
Vi er nød til at markere os og stå sammen, virksomheder, kommune,
politikere, interesseorganisationer, borgere og alle der kan bidrage til at sætte
Næstved på landkortet, som det vigtigste sted at tænke motorvej.

Kontakt os:
Næstved Erhvervsforening
Sekretariatet
Maglemølle 25, 1
4700 Næstved
55 73 66 99
ne@naestvederhvervsforening.dk
Formand
Torben Johansen
31 22 91 80
T2@t2-management.dk

Vi er ikke alene om at have forventninger. For nylig kunne vi i ”Den
Offentlige.dk” læse følgende overskrift:
Stor vestjysk offensiv for bedre infrastruktur
Erhvervslivet, organisationer og vestjyske politikere fra både byråd og
folketing styrker nu indsatsen for at forbedre infrastrukturen i landsdelen.
Det handler om at forbinde Herning via Ringkøbing til Hvide Sande med
den længe ønskede 2+1 vej
En ting er helt sikkert. Vi får ikke en motorvej til Næstved ved at sidde med
hænderne i skødet. Derfor har vi brug for alle, der kan bidrage og påvirke
beslutningerne på Christiansborg

Den 31. august 2016 har vi i komiteen møde på Christiansborg med
deltagelse af flere politikere. Derudover vil der fra komiteens side blive lavet
flere aktiviteter i efteråret 2016 og foråret 2017.
Derudover skal vi bruge nogle ambassadør virksomheder, som vil stille op
som fortalere for etablering af den nye motorvejsstrækning.
NEF Bestyrelsesmedlem: Peter Andersen, FAS er vores lokale koordinator for
ambassadørerne. Så vil du være Ambassadørvirksomhed så ring til Peter på
25 98 02 10

Jubilæum og Erhvervspris-2016
Traditionen tro uddeler Næstved Erhvervsforening sammen med Sydbank
årets Erhvervspris til en virksomhed i Næstved Kommune.
Men 2016 er også året hvor Næstved Erhvervsforening fylder 75 år og vi har
derfor besluttet at slå disse festligheder sammen. Der kommer en invitation
ud til alle medlemmer straks efter 1. august.
Men datoen er: Fredag den 9. september 2016
Vi kan dog afsløre, at der ud over uddeling af Erhvervsprisen vil være en god
middag med underholdning og musik.

Medlemsundersøgelse
Vi sendte tidligere en spørgeskemaundersøgelse ud til alle medlemmer, vel
vidende at de fleste er trætte af at svare på spørgsmål fra alle mulige steder.
Til vores store glæde fik vi en svarprocent på 20,3% hvilket er langt over hvad
der kan forventes, så tak for det!
På spørgsmålet: Hvad forventer du af NEF?
Fik vi følgende antal svar:
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Deltager i den erhvervspolitiske debat
Talerør for medlemsvirksomhederne
Faglige arrangementer
Sociale arrangementer / netværk
Politiske arrangementer

55
54
53
29
16

På spørgsmålet: Hvordan vil du helst have info fra NEF?
Fik vi følgende antal svar:
E-mail
Hjemmeside
Facebook
LinkedIn
Andet

71
11
5
8
0

På spørgsmålet: Hvilke arrangementer i NEF har du deltaget i?
Fik vi følgende antal svar:
Generalforsamling
Nytårskur
Erhvervsprisuddeling
Årlig teatertur
Erhvervsfaglige møder

36
35
27
10
45

På spørgsmålet: Hvad kunne du tænke dig NEF skal stå for
fremadrettet?
Fik vi følgende antal svar:
Generalforsamling
Nytårskur
Erhvervsprisuddeling
Årlig teatertur
Erhvervsfaglige møder
Netværksmøder
Virksomhedsbesøg og vil du være vært
Foredrag med erhvervsfagligt indhold

49
38
37
14
58
41
46/8
40

Derudover fik vi en del kommentarer og forslag – alt sammen positivt og
konstruktivt, som vi tager med videre i det fremtidige arbejde

DANSK BYGGERIS ANALYSE
Så kom Dansk Byggeris analyse over erhvervsvenlige kommuner i Danmark
og ud af de 98 kommuner landede Næstved på plads nr. 61 – altså den
dårligste halvdel, efter at vi de sidste 2 år er gået ned fra nr. 43 til 47 og nu
nr. 61.
Det er mildt sagt ikke noget at være stolt af. Men hvorfor lander vi der? En
ting er helt klart – en dækningsafgift og en manglende motorvej snupper
helt sikkert de første point, men resten skal findes i vores lokale måde at
gøre tingene på.
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“Succes synes i det store og hele at handle om
at blive ved, når andre har givet op”

HÅNDVÆRKERUDBUD I NÆSTVED
Flere håndværksvirksomheder har henvent sig til foreningen vedrørende
et udbud fra Næstved Kommune på alle håndværksydelser under 50
tusinde kroner. Ud over at tilbagesvar til virksomhederne var over 2
måneder forsinket, så forlyder det, at alle fag i 12 distrikter er tilfaldet én
og samme virksomhed fra København til en timepris som ligger under
de lokale virksomheders kostpris for en svend.
Da vi har meget svært ved at tro på dette, vil vi gerne bede medlemmer
der har kendskab til dette udbud om at rette henvendelse til foreningen
og gerne direkte til foreningens formand Torben Johansen på tlf. 31 22
91 80 eller på mail: t2@t2-management.dk
Vi vil herefter forsøge en opklarende dialog

NY HJEMMESIDE
Når du modtager dette nyhedbrev vil vores nye hjemmeside være på vej i
luften – en hjemmeside hvor vi hurtigere kan bringe nyheder og
aktiviteter ud til medlemmerne. Tag en rundtur på hjemmesiden og få
lidt mere information om foreningen.
http://naestvederhvervsforening.dk/

FORMANDEN HAR ORDET
Tak for mange gode henvendelser der gør, at vores aktivitetsudvalg har
flere ting i støbeskeen til eftersommeren. Derudover vil vi i efteråret
sætte fokus på områderne udenfor Næstved bygrænse – altså de gamle
erhvervsforeningers områder. Vi forestiller os nogle dialog- og idémøder
syd, vest og nord for Næstved bygrænse – men herom mere efter
sommerferien.
Har du ideer eller ønsker hertil, så kontakt mig gerne for en snak herom.
Næstved Erhvervsforening
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Torben Johansen
Formand

