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NY BESTYRELSE I NÆSTVED ERHVERVSFORENING 

 

På foreningens generalforsamling den 16. marts 2016 blev foreningens 

bestyrelse udvidet til det maksimale – nemlig 9 bestyrelsesmedlemmer. 

På denne generalforsamling takkede Torben Larsen af efter 14 år på posten 

og gav stafetten videre til Torben Johansen, som har siddet i bestyrelsen i 2 

år. 

Bestyrelsen består nu af, set fra venstre mod højre: 

Johnny Aalbæk-Jensen 
Direktør, Moeller Devicon Bosch Packaging 

Mads Elming, Næstformand 
Salgs- og Marketing Direktør på Ardagh Glass Holmegaard A/S 

Torben Johansen, Formand 
Indehaver af T2-Management i Næstved 

Peter Andersen 
Direktør i Frede Andersen & Søn A/S  

Henriette Houmann-Hammer 
Advokat med kontor i Næstved 

Thomas Hansen 
Direktør og indehaver af Synergi Reklamebureau Webbureau 

Kenneth Ladefoged Petersen 
CFO, Howden Axial Fans 

Ulrik Nielsen 
El-Installatør og indehaver af Hansen & Nielsen A/S 

Helle Andresen 
Salgsdirektør, TRYG Forsikring – Formand for Lederne Storstrømmen 

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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Næstved Erhvervsforening vil være en stærk 

samlende organisation for erhvervslivet i 

Næstved Kommune 

En ny bestyrelse – en ny tid. 

Efter en del år hvor bestyrelsen for Næstved Erhvervsforening arbejdede med 

sammenlægning af de 5 gamle erhvervsforeninger, der var i de gamle 

omegnskommuner, er det nu tid til næste aktive kapitel. 

Det er derfor en ny tid, hvor Næstved Erhvervsforening kan koncentrere sig 

om at være en aktiv spiller i den erhvervspolitiske debat og samtidig skabe 

det grundlag og miljø, der gør at virksomhederne har et fælles talerør. 

Den nye bestyrelse er fokuseret på at vitalisere foreningen og skabe mere 

synlighed og kommunikation mellem bestyrelse og foreningens medlemmer.  

 

Vil du hjælpe os med at udvikle foreningen? 

Vores kommunikationsudvalg arbejder hårdt på at forbedre 

kommunikationen / informationen til foreningens medlemmer og i den 

forbindelse har vi brug for din hjælp. 

Vi udsender i løbet af et par dage et mindre spørgeskema pr. mail med et 

link, hvor du blot går ind og giver din besvarelse. Vi beder blot om 2 minutter 

af din tid for bedre at kunne servicere dig i fremtiden. 

 

Dækningsafgiften 

Dækningsafgiften er vores mærkesag og tiden er inde til beslutning om 

afskaffelse. Dækningsafgiften blev indført i 2008 og der blev indgået aftale 

mellem Næstved Kommune og Næstved Erhvervsforening 

vedrørende ”øremærkning” af den opkrævede afgift til betaling af den nye 

Østre Ringvej samt opførsel af Arena Næstved.  

Nu er begge dele færdige og slutøkonomien kendes og det er derfor tid til at 

udfase dækningsafgiften. En skat på erhvervslivet der har været medvirkende 

årsag til at bringe Næstved ned i bunden af DI analysen.  

Den 16. marts meldte vi klart ud på generalforsamlingen, at dækningsafgiften 

var vores primære mærkesag. Glædeligt er det så, at borgmesteren den 31. 

marts udsendte en pressemeddelelse, hvor han støtter et forslag om 

afskaffelse af dækningsafgiften. Et forslag som konkret er fremsat af 

bestyrelsen for Næstved Erhverv A/S 

På Byrådsmødet den 26. april blev et nyt kapitel om Industri og Produktion 

tilføjet Næstved Kommunes Erhvervsstrategi. Et af punkterne er en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:ne@naestvederhvervsforening.dk


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 virksomhed. Vi vil derfor snarest 

komme med vores forslag til en udfasning og afvikling af dækningsafgiften, 

som vi mener, skal være endelig besluttet på Byrådets budgetmøde den 11. 

oktober 2016 

 

AKTIVITETER I 2016 - 2017 

Vi har nedsat et udvidet aktivitetsudvalg, der skal indfri vores ambition om 

et større og mere målrettet aktivitetsniveau det kommende halvandet år. 

Har du idéer eller ønsker til kommende aktiviteter for foreningens 

medlemmer, er du velkommen til at kontakte formanden for 

aktivitetsudvalget: Henriette Houmann Hammer på mail: hhh@advoa.dk 

eller foreningens formand Torben Johansen på tlf. 31 22 91 80 eller mail: 

t2@t2-management.dk   

 “Succes synes I det store og hele at handle om 

at blive ved, når andre har givet op” 

Et nyt aktivitetsprogram er lige på trapperne, men næste arrangement er: 

9. juni 2016 

Hvor vi, i samarbejde med Rådgiverforum Næstved, Lederne 

Storstrømmen og Næstved Erhverv A/S, byder på et spændende indlæg om 

dagligdagens forstyrrelser under titlen : 

”Forskellen på at blive forstyrret og det at lade sig forstyrre” 

Arrangementet afholdes fra 15.00 – 17.30 i Herskabsstalden på 

Rønnebæksholm. 

Derudover planlægges der et spændende efterår med 

 Foreningens 75 års jubilæum den 2. september 

 Faglige arrangementer til gavn for medlemsvirksomhederne 

 Netværksarrangementer, som er fagligt fokuseret 

 Tættere kontakt til alle medlemmer af foreningen 

 En bestyrelse, der aktivt arbejder på synlighed og indflydelse i det       

 erhvervspolitiske miljø. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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FUGLEBJERG UDVIKLINGSHUS 

Den 19. april 2016 indviede vi officielt Fuglebjerg Udviklingshus som 

ligger på førstesalen i Fuglebjerg Biblotek. 

Næstved Erhvervsforening har været aktiv fødselshjælper for projektet 

og ydet sekretariatsbistand ved hele etableringen og hjulpet med at 

ansøge LAG midler. 

Borgmester Carsten Rasmussen stod for den officielle indvielse sammen 

med Torben Johansen, Næstved Erhversforening, Karen Delfs, Næstved 

Bibliotek og Bogerservice samt ildsjælen og daglig leder af 

udviklingshuset Mona Hvid. 

 

Foto: Mona Hvid flankeret af Borgmester Carsten Rasmussen og 

Magnus Heunicke 

 

NÆSTVED ERHVERVSFORENING OG  

NÆSTVED ERHVERV A/S 

Vi bliver tit mødt af en forvirring i brugen af de 2 navne og hvem er 

hvem og hvorfor er det som det er. 

Næstved Erhvervsforening er det tidligere Næstved Erhvervsråd 

som nu også omfatter de 4 erhvervsforeninger, der lå i de gamle 

omegnskommuner. Vi er derfor en ren medlemsforening, der har det 

formål, at sikre bedst mulige betingelselser for erhvervslivet i Næstved 

Kommune.   
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Næstved Erhvervsforening 

Sekretariatet 

Maglemølle 25, 1 

4700 Næstved 
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ne@naestvederhvervsforening.dk 

 

Formand 
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Næstved Erhverv A/S er et delvist kommunalt selskab, der skal 

sikre erhvervsservicen til kommunens virksomheder og servicere i 

forhold til de beslutninger, der tages af såvel byråd som folketing i 

henhold til den erhvervsservice der lovgivningsmæssigt skal ydes. 

Næstved Erhverv A/S ejes i dag af Næstved Kommune og Maglemølle 

Erhvervspark A/S. 

Når Næstved Erhvervsforening så alligevel har lidt indflydelse på 

Næstved Erhverv A/S, så er det fordi Næstved Erhvervsforening ifølge 

vedtægterne for Næstved Udviklingsfond har 3 pladser i fonden og 

fonden er den formelle ejer af Maglemølle Erhvervspark A/S som igen 

er delejer af Næstved Erhverv A/S 

Men faktum er, at Næstved Erhvervsforening nu står som en 

selvstændig og erhvervspolitisk forening der arbejder for 

medlemmernes interesser. 

 

FORMANDEN HAR ORDET 

Det er nu 2 måneder siden jeg tiltrådte som formand, sammen med 

en fantastisk bestyrelse, der alle har taget arbejdstøjet på og gør en 

stor indsats for foreningen, vores medlemmer i erhverslivet og 

dermed også for vores by generelt.  

Arbejdet med opgavefordeling, nye aktiviteter, planlægnig af 

opgaverne samt det at få kendskab til alle de positive ting som 

tidligere er iværksat, men ikke er synlig for medlemmerne, har krævet 

en arbejdsom bestyrelse. 

Den kommende tid vil vi sætte fokus på synligheden af Næstved 

Erhvervsforening og håber I alle vil deltage i de arrangementer vi 

sætter i gang. Vi håber også I vil tage nabovirksomheden med, så de 

også kan få glæde af det, vi kan sammen i Næstved Erhvervsforening. 

 

Næstved Erhvervsforening 

Torben Johansen 

Formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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