
  
 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Næstved Erhvervsforening. 

Onsdag den 30. marts 2022 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Arena Næstved, Ved Stadion 11, 

4700 Næstved. 

Deltagere inkl. Bestyrelsen – 64 tilmeldinger og 60 mødte op 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Formand Helle Andresen bød velkommen til generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent 

Advokat Susan Jørgensen fra Acta Advokater blev valgt til dirigent. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 
 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Formanden takkede afgående formand Torben Johansen for hans store indsats i foreningen. 

Formanden gennemgik dels de aktiviteter, som foreningen havde planlagt og gennemført, samt 

informerede om medlemsinfo på hjemmeside og på vores sociale medier. 

Formanden berettede om at den økonomiske aftale til rute 54 er stoppet, og at der arbejdes på at etablere 

en forening for rute 22. 

Generalforsamlingen tog herefter enstemmigt bestyrelsens beretning til efterretning. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse. 

Kenneth Ladefoged Petersen fremlagte Næstved Erhvervsforenings årsregnskab 2021. 

Det blev fremhævet at Motorvej NU projektet ikke længere vil være at finde som selvstændigt punkt i 

regnskabet. Projektet har kostet i alt kr. 1.819.457 kr. 

Desuden havde der været en del aflyste arrangementer pga. Covid 19. 

Kontingent for 2021 udgør 699.650 kr. 

Resultatopgørelsen udviser samlede indtægter på 923.657 kr. og årets resultat viser et overskud på 97.335 

kr. 

Foreningens status balancerer med 848.592 kr. og egenkapitalen andrager 31. december 2021: 817.431 kr. 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten 2021. 

4. Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 

Året overskud på 97.335 kr. besluttedes overført til næste år. 

5. Fremlæggelse af foreningens handlingsplan for det kommende år. 

Foreningens vision og mission blev fremlagt, og derudover fremlagde Helle Andresen 



  
 

 

 

Strategiske mål (4-5 år frem) 

• Næstved Erhvervsforening har 400 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 fremrykket forundersøgelsen af rute 22 

(Næstved-Slagelse) til gennemførsel som motorvej. 

• Næstved Erhvervsforening deltager aktivt i den politiske plan og beslutning om udvikling af lokal 

infrastruktur til gavn for erhvervslivet og deres medarbejdere. 

• Næstved Erhvervsforening er en betydelig sparringspartner for kommune, lokalpolitikere, 

brancheorganisationer, erhvervsforeninger i Region Sjælland og erhvervsserviceudbydere mv.  

Taktiske mål (2-3 år frem) 

• Erhvervsområderne i Næstved er opgraderet og fremstår attraktive med en større og synlig plan, 

der markedsføres regionalt som nationalt for eksisterende og nye virksomheder 

• Næstved Erhvervsforening er medlem af råd, advisory boards og bestyrelser inden for alle 

relevante områder i forhold til erhvervslivet.  

• Næstved Erhvervsforening går aktivt ind i dialogen om erhvervsudviklingen i kommunen. 

• Næstved Erhvervsforening er en del af et nyt ”Næstved Award Show” hvor byens ”priser” er samlet 

i en årlig begivenhed.  

Operationelle mål 2022 

• Afholde ekskursioner, event og virksomhedsbesøg som styrker viden og netværk blandt 

foreningens medlemmer 

• Fastholde fokus på ”Motorvej Nu” og udføre nødvendig lobbyisme for forundersøgelse på rute 22 

ift. etablering af motorvej og tidligere opstart af rute-54 

• 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. Sætte fokus på de aktuelle problemer med mangel på arbejdskraft. 

• Sætte fokus på at etablere et tættere og formelt samarbejde mellem erhvervslivet og 

uddannelsesinstitutioner 

• Aktiv i dialogen om udvikling af Næstved Havn – erhvervsudvikling og bosætning. 

• Have fokus på iværksætteri, grøn omstilling og bæredygtighed. 

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. 

 

Aktiviteter: 

2022 

30. marts   Generalforsamling 

7. april  Virksomhedsbesøg Clean Resources, Fuglebjerg 

20. april  Forårskur med Næstved Erhverv – uddeling af Iværksætterprisen 

18. maj  Besøg på byggeri af Storstrømsbroen 

3. juni  Fejring af årets svende 

September  Politisk dialogmøde om havneudvikling, erhvervsudvikling og bosætning 

September  Virksomhedscrawl 

12. oktober  Socialprisen sammen med LO og Næstved Kommune 

Oktober  Stormøde – Bygge og Anlæg 

Okt/nov.  Erhvervs-awards 

Derudover vil der komme hurtige arrangementer, hvis der opstår behov eller relevante ideer. 

Derudover orienterede formanden om foreningen arbejde i andre bestyrelser, komiteer, råd og udvalg mm. 

heriblandt Næstved udviklingsfond, Team Næstved Eliteidræt. Næstved gymnasium samt komiteen for den 

Sjællandske Tværforbindelse. 

Generalforsamlingen godkendte handlingsplanen 

6. Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag 

7. Godkendelse af næste år kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser for det kommende år. 

Fastsættelse af honoraret til foreningens formand:  

Bestyrelsen foreslog uændret honorar 

Budget for 2022 fremlagdes. 

Budgettet udviser samlede indtægter på 688.000 kr. og samlede udgifter på 679.500 kr. Deri 100.000 kr. til 

Rute 22, således der budgetteres med et nettoresultat på 2.000 kr.  

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt uændret kontingent og honorar til formanden.  

 



  
 

 

 

 

 

8. Valg til bestyrelsen 

Følgende blev genvalgt til bestyrelsen: 

Helle Andresen  Lederne                                                                                        
Kenneth Ladefoged Petersen  Howden Axial Fans ApS                                                                                           
Ulrik Nielsen   Hansen & Nielsen ApS                                                                                  
Mads Elming   Ardagh Glass Holmegaard A/S                                                                                              
Thomas Bagger Hansen  Synergi A/S                                                                                          
Mette Radich Pedersen  Næstved Pulverlakering A/S                                                              
Anette Vistisen  Anlægsgartner Heino Vistisen A/S 
 
Nyvalgte til bestyrelsen: 
 
Jakob Spodsberg  Remisen 
Simon Larsen   Anzet 
 
Torben Johansen, T2-Management udtræder af bestyrelsen.  

Bestyrelsen er nu igen på sine maximale 9 medlemmer. 

Generalforsamlingen godkendte indstillingen. 

9. Valg af revisor 

Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Næstved genvalgtes som foreningens revisor. 

10. Eventuelt 

Helle Andresen rundede generalforsamlingen af og takkede dirigenten for godt ledet generalforsamling. 

 

30. marts 2022 

 

Dirigent    Referent 

 

 

 

Susan Jørgensen   Mette Radich Pedersen 

 


