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Referat fra ordinær generalforsamling i Næstved Erhvervsforening

Ar Z0tl onsdag den 8. marts kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Næstved
Erhvervsforening, aflroldt på Danhostel Næstved, Præstøvej 65,47A0 Næstved.

Deltagere inkl. Bestyrelsen - 76 deltagere tilmeldte, ca. 110 kom.
Der foretoges følgende :

1. Valg af dirigent

Advokat Susan Jørgensen valgtes som dirigent. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne ar.

Formanden gennemgik dels de aktiviteter, som foreningen har afiziklet i de forløbne år og
fremlagde foreningens politiske linj e fremadrettet.

Der var enkelte spørgsmål og kommentarer til beretningen, som formanden svarede på.

Generalforsamlingen tog herefter enstemmigt formandens beretning til efterretning.

Formanden sluttede sin beretning af med at takke for deres tro tjeneste og engagement for
Næstved erhvervsliv
- Hans Henrik Knudsen - Formand for Næstved Arena
- Uffe Nielsen - sekretariatschef/direktør (ogMaglemølle)

3. Forelæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse.

Kenneth Ladefoged Petersen fremlagde Næstved Erhvervsforenings arsrapport 2016.

Kontingent stigning fra 400.475 til 518.085, hvor 355 medlemsvirksomheder har betalt,
Resultatopgørelsen udviser samlede indtægter påkr.572.337,-, og årets resultat er et
overskud påk.95.710,- mod et overskud kr. 101.189,- i2015.
Forbedringen af resultatet skyldes primært, at der har været kontingentstigning, samt øget
medlemstilgang. Foreningens status balancerer med kr. 865.I2I,- og egenkapitalen andrager
den 3 1. december 2016 kr. 738.397,-.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten for 20 1 6.

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

Årets overskud på kr. 95.710 besluttedes overførttil næste ar.
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5. Fremlæggelse af foreningens handlingsplan for det kommende år

Vision, Mission blev fremlagt, og den politiske linje for NEF blev fremlagt, som blandt

andet omhandler, tværforbindelsen, samarbejde kommuneme imellem, udvikling i
landdistriklerne, uddannelse, ydelser til kommunen fra lokale aktører. Generelt, møder,

aktiviteter, faglige møder, netværk og lobbyarbejde.

Fremlæggelse af aktivitetskalender, hvor der blandt andet blev nævnt Senobis, Howden,

Kåihler, erhvervspris med Sydbank, Valgmøde med Clement Kjærsgaard samt nytårskur

Spørgsmål fra Lindy Nymark Christensen, Næstved varmeværk: Positiv historie, image,

indstilling, stolthed over Næstved, Månedens virksomhed, Positivt at NEF støtter Arena

projekt, og HHK.

6. Behandling af indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

7 . Godkendelse af næste års kontingent og budget

Bestyrelsen foreslog følgende kontingentsatser for 2018; som er uændrede i forhold til2017:

0 til I ansatte kr. 500,-
2 til l0 ansatte kr. 1.000,-

ll til25 ansatte kr. 2.000,-

26 til50 ansatte kr. 3.000,-

51til99 ansatte kr.3.500,-
fra 100 kr. 6.000,-
organisationer/foreninger kr. 3.000,-

Alle kontingentsatser er eks. moms

Budget for 2017 fremlagdes.

Budgettet udviser samlede indtægter på k. 528.000,- og samlede udgifter på kr. 527.000,-

således at der budgetteret overskud på kr. 1.000,-.

Flemming Nielsen: spørgsmål om annoncer og reklamer. Projekt Fuglebjerg falder.

Jørn Johansen: DM i skills 2019.

Torben Larsen: NEF har været involveret, og det vil blive diskuteret i bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslag til nye kontingentsatser for 2018 samt

budget 2017.
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8. Valg til bestyrelsen

Følgende blev genvalgt til bestyrelsen:

Johnny Aalbæk Jensen
Kenneth Ladefoged Petersen
Ulrik Nielsen
Torben Johansen
Mads Elming
Helle Andresen
Henriette Houmann-Hammer
Thomas Hansen
Peter Andersen

Valg af revisor

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Næstved genvalgtes som foreningens

revisor.

Eventuelt

Opfordring fra Helge Adam Møller:
3i medlemmer i byrådet, der mangler fagfolk, og HAM opfordrer fagfolk til at stille oP, oB

være en aktiv del af b1T ådet.

Da dagsordenen herefter var udtømt, hævedes generalforsamlingen.
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