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Næstved Erhvervsforening 
 
Bestyrelsesberetning ved generalforsamlingen den 30. marts 2022  
 
 

Denne bestyrelses beretning er den 80. beretning i rækken – vi fejrede 80. 
års fødselsdagen ved generalforsamlingen den 18. august 2021 med et glas 
bobler. 
 
Bobler er jo altid godt – så i år får vi selvfølgelig også bobler. Anledningen er, 
at foreningen gerne vil sige Torben Johansen tak for en stor indsats for 
Næstved Erhvervsforening. Vi har i januar givet Torben en vingave, som vi 
ikke synes han skulle medbringe i dag og dele med alle os. Vi skåler og siger 
tak til Torben i pausen efter generalforsamlingen 
 
Coronaen er ved at være - om ikke helt væk - så på afstand. Den har bl.a. 
betydet, at der faktisk kun er gået 7 måneder siden sidste generalforsamling. 
Men i år kan vi heldigvis holde generalforsamling inden for tidsrammen i 
vedtægterne.  
 
Det er ikke kun coronaen som ligger uden for vores indflydelse og præger 
vores hverdag. I dag oplever vi også krigen i Ukraine, som er forfærdelig for 
landet og dets indbyggere. Vores virksomheder er blevet mødt af restriktioner 
og både virksomhedernes økonomi og privatøkonomi bliver påvirket af 
stigende energipriser, faldende kurser, rentestigninger og måske også 
faldende afsætning – alt sammen udfordringer, som der kæmpes med mange 
steder.  
 
I efteråret 2021 havde vi medlemsarrangementer – og vi har været aktive 
med at deltage i dialoger med kommunal administration, byråd, politiske 
aktører og organisationer.  
 
Og det er her, vi gerne vil være, som en aktør der, på vegne af det lokale 
erhvervsliv, kan bidrage til den erhvervspolitiske dagsorden på tværs af 
politiske ideologier. 
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Motorvejen Rønnede Næstved – Rute 54  
 
Er vedtaget med – opstart af rute-54 i 2026 og færdiggørelse i 2031 
 
Det er godt at motorvejen er vedtaget og planlagt – men det forhindrer os ikke 
i fortsat at følge med i, om der på et tidspunkt åbner sig en mulighed for at 
arbejde for en fremrykning. Vi ved godt, at det er et samlet trafik-forlig som et 
folketingsvalg og ny regering principielt ikke kan røre ved. Måske kan det 
alligevel være muligt at skabe noget dialog til gavn for erhvervslivet og 
erhvervsudviklingen.  

 
 
Rute-22 Næstved-Slagelse blev i trafikforliget opgraderet til en motorvejs 
forundersøgelse mod som planlagt en 2-1 vej. 
 
Vi holder møder med Slagelse og Faxe samt forventer, at Kalundborg også 
går med. Der er lagt fundamentet til en ”forening for rute-22”, og vi har 
allerede fået sponsorer udenfor vores 3 respektive områder. Ud over vores 
lokale interesse for etablering af motorvej på tværs af Sjælland, har ruten 
også stor interesse for specielt transportvirksomheder på Fyn. 
 
Vi har etableret et samarbejde med Grace, der støtter os med viden og 
indsatser inden for det politiske lobby arbejde. Vi har god erfaring og gavn af 
Grace i Rute 54 arbejdet, og vil derfor gerne videreføre dette til Rute 22. 
 
 
Hvad gør vi så nu? 
 
Vi har stoppet de økonomiske aftaler om indsatsen for Rute-54. 
Vi følger planerne tæt og holder kontakten til det politiske miljø. 
Vi overvåger mulighederne for fremrykkelse og står fast i debatten 
 
Vi arbejder videre med etableringen af Rute-22 foreningen.  
Her er opgaven at få forundersøgelsen i gang så hurtigt som muligt. 
 
Det er vigtigt at vi stadig er synlige og kan fremføre saglige argumenter for at 
fastholde og forhåbentlig fremskynde processen. 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 
 
Bestyrelsen – mødeaktivitet  
 
Fra generalforsamlingen 18. august og resten af 2021 har der været følgende 
aktiviteter: 
 
Bestyrelsen har holdt 3 bestyrelsesmøder,  
 
3 fra bestyrelsen har deltaget i 2 møder vedr. fejring af svende, der løber af 
stablen den 3. juni i Arena Næstved,  
 
og i 3 møder vedr. Rute 22.  
 
Det årlige strategimøde måtte udskydes til januar pga. covid19. 
 
 
Medlemsaktiviteter fra 18. august og resten af året: 
 
9. september: Virksomhedscraw til BonBonland, Retailparken, Remisen og 
EUC 
 
22. september: Kick off på Den digitale Handelsby sammen med Næstved 

Erhverv. 

7.  oktober: Bygge- og anlægsmøde 
 
13. oktober: Besøg på Femern byggeriet – arrangeret i samarbejde med 
Næstved Erhverv 
 
8. november: Politisk stormøde i Ny Ridehus med Line Baun Danielsen som 
konferencier. 
 
Endelig har jeg på Næstved Erhvervsforenings vegne deltaget som dommer 
på ZBC på elevprojekt om grøn omstilling i udvalgte virksomheder. 
 
I samarbejde med Næstved Erhverv uddeles Iværksætterprisen ved 
nytårskuren – Nytårskuren bliver en forårskur den 20. april pga. covid19 
udsættelse.  
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Medlemmer  
  
I 2021 har foreningen 304 medlemmer – hvilket er status efter et år med 
tilgang af 11 nye medlemmer og afgang af 2.  
 
Vi har i strategien en ambitiøs plan om, at vi i løbet af strategiperioden skal 
være 400 medlemmer – eller gerne mere.  
 
Det vil bestyrelsen arbejde for – men vi kan ikke alene. Derfor har vi en 
opfordring til alle nuværende medlemmer om at være opmærksom og 
anbefale foreningen – f.eks. til jeres virksomhed-nabo, netværk mv.  
 
 
Foreningens Hjemmeside og medier  
  
Vores hjemmeside bliver hele tiden opdateret med vores aktuelle aktiviteter 
og andet aktuelt nyt. Der er kommet mere trafik på siden og alle vores 
tilmeldinger til aktiviteter foregår på siden, hvilket også har givet mere trafik.  
 
Vi skal have lavet en opdatering af hjemmesiden – så I vil forhåbentlig i løbet 
af året kunne se nogle nye friske billeder mv.  
 
Vi kan se, at trafik på vores Facebook og LinkedIn profil øges, når der 
kommer nye aktiviteter på siden – så det arbejder vi med at gøre noget 
oftere.  
 
Vi udsender nyhedsbrev til medlemmerne ligeså snart, der er nyt at skrive om 
– herunder invitationer til vores arrangementer.  
 
Vi har ligeledes deltaget i Sjællandskes Nyhedsbrev 6 gange årligt den sidste 
lørdag i måneden. Sjællandske har på nuværende tidspunkt valgt at 
nedlægge siden. Skulle Sjællandske Nyhedsbrev genopstå er vi med igen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

Handlingsplan 2021 
Handlingsplanen som vi fremlagde i 2021, mener bestyrelsen, at vi stort set 
har indfriet på de fleste aktivitetspunkter. 
 

• Afholde ekskursioner, event og virksomhedsbesøg som styrker viden og 
netværk blandt foreningens medlemmer - Corona begrænset 

 

• Fastholde indsatsen på ”Motorvej NU” kampagnen herunder opstart af 
Rute 22 

 

• 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. – Ja, 
møder afholdt via TEAMS 

 

• Lærlingenetværk er etableret og sikret rammer for fremtidig drift - Nej 
Corona begrænset, men rører sig igen 

 
 
Jeg vil slutte denne beretning med en tak til alle vi har været i dialog og 
samarbejde med i det forgangne år – det har altid været en fornøjelse af føre 
dialogen, selvom der har været udfordringer under vejs. 
 
En særlig tak til Næstved Erhverv og hele personalet for et tæt og konstruktivt 
samarbejde hvad enten det drejer sig om sparring, motorvej eller fælles 
arrangementer. 
 
Trods en Corona tid så har foreningens synlighed ikke givet mindre aktivitet, 
så behov for tid og indsats har ikke været mindre og har kun kunnet lade sig 
gøre med et dedikeret hold, der er villig til at byde ind på opgaverne. 
 
Derfor en stor tak til den samlede bestyrelse, som alle har gjort deres bedste 
for at påtage sig opgaverne og gribe de bolde, der hele tiden falder ned. 
 
Tak til alle medlemmer som bakker op og gør det muligt at have en synlig 
Erhvervsforening. 
 
 
P.b.v. 
Helle Andresen / Formand 
Næstved den 30. marts 2022 


