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 Handlingsplan for 2017 / 2018: 
 

VISION 
Næstved Erhvervsforening vil  være 

en stærk, samlende  

organisation for erhvervslivet  

I Næstved Kommune 

MISSION 
Næstved Erhvervsforening vil 

gennem et stort medlemstal være en 

markant medspiller i udviklingen af 

de bedste rammebetingelser for 

erhvervsvirksomhederne i Næstved 

Kommune og vil – via foreningens 

medlemmer: 



Handlingsplan for 2017 / 2018: 
 

 

MISSION 

 

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

aktiviteter  

 

2. Arbejde for, sammen med kommunen og andre aktører, at forbedre vores 

placering i DI’s undersøgelse.  

 

3. Arbejde for at fremme erhvervsudvikling inden for alle områder (handel, 

håndværk, service, industri og turisme) og bidrage til øget beskæftigelse i 

kommunen.  

 

 



Handlingsplan for 2017 / 2018: 
 

 

Næstved Erhvervsforening vil arbejde for at få større engagement hos 

medlemmerne. 

 

• Forbedre kommunikationen direkte til medlemmerne 

 

• Sætte en erhvervspolitisk dagsorden som tager udgangspunkt i 

medlemmernes ønsker og behov 

 

• Gennemføre aktiviteter (gerne sammen med andre aktører)som er interessante 

og relevante for medlemskredsen. 

 

• Sætte fokus på de koncentrerede erhvervsområder i Næstved kommune og 

være behjælpelig med at etablere netværk og kommunikation i områderne.   

 



 

 

 

Handlingsplan for 2017 / 2018: 
 

Den politiske linje 

  
Næstved Erhvervsforening vil arbejde for  
  
• Afskaffelse af dækningsafgiften, således at denne sænkes til nul promille i 2018 
  
• At fremme etableringen af en motorvej mellem Næstved og Rønnede.  
  
• At såvel erhvervslivet som Næstved Kommune har fokus på lokale leverandører ved 

udførsel af opgaver og leveranser. 
  
• At der er fokus på at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser til vores område 
  
• At der bliver taget initiativ til udnyttelse af virksomhedernes kompetencer i 

samarbejde til gavn for lokal udvikling 
  
• At udviklingen i landdistrikterne udbygges. 
  
• At der tilføres flere og nye uddannelser til byen i samarbejde med virksomhederne 

 



Handlingsplan for 2017 / 2018: 
 

Aktiviteter 

  

Generelt: 

 

• Erhvervspolitiske møder og arrangementer gennem året 

• Faglige møder som kan tilføre medlemmerne viden og kompetencer 

• Netværksskabende aktiviteter som kan styrke samarbejdet mellem de lokale 

virksomheder 

• Lobbyarbejde som gavner lokal udvikling 

 

 



Handlingsplan for 2017 / 2018: 
 

Aktiviteter 

  

Specifikt: 

• 8. marts Generalforsamling og politisk debat 

• 19. April Virksomhedsbesøg hos Senobis ”Euro Outlets”  

• 15 Maj Virksomhedsbesøg på Howden – arbejdsmiljø og stress 

• 31. maj ”Ledelse med Copenhagen Phil” 

• 12. september virksomhedsbesøg hos Kähler 

• September – erhvervsprisen sammen med Sydbank 

• 27. september – Vækst og Ledelse i Arena Næstved 

• 13. oktober – Stand up med Martin Nørgaard 

• 15. november – Valgmøde med partierne og Clement Kærsgaard som ordstyrer 

• Nytårskur januar 2018 i samarbejde med Næstved Erhverv A/S.  

 

 



Handlingsplan for 2017 / 2018: 
 

 

Handlingsplan   -  Arbejde i bestyrelser, komiteer, udvalg m.m.  

  

Næstved Udviklingsfond:  

3 bestyrelsesmedlemmer fra Næstved Erhvervsforening udpeges. 

 

Næstved Udviklingsfond udpeger bestyrelsesmedlemmer til: 

Maglemølle Erhvervspark A/S 

 

Maglemølle Erhvervspark udpeger næstformanden til: 

Næstved Erhverv A/S 

 

 



Handlingsplan for 2017 / 2018: 
 

 

Handlingsplan   -  Arbejde i bestyrelser, komiteer, udvalg m.m.  

  

Næstved Erhvervsforening har repræsentanter i bestyrelserne for:  

• EL-Net A/S 

• Næstved Gymnasium 
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Handlingsplan   -  Arbejde i bestyrelser, komiteer, udvalg m.m.  

  

Næstved Erhvervsforening er repræsenteret i:  

• Lokalrådet Næstved Politi 

• Stationsrådet Næstved Kommune  

• Integrationsrådet for Næstved Kommune 

• Dialogforum under Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune. 

 



Strategi og handlingsplan for 2017 / 2018: 
 

 

Handlingsplan   -  Arbejde i bestyrelser, komiteer, udvalg m.m.  

  

Komiteen for den Sjællandske Motorvej 

• 3 repræsentanter udpeget 

 

Femern Belt Development 

• 3 repræsentanter udpeget.  

  

Ideforum  

• Næstved Ideforum, som har 13 medlemmer er etableret af Næstved 

Erhvervsforening og Næstved Kommune  
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Handlingsplan   -  Arbejde i bestyrelser, komiteer, udvalg m.m.  

  

Business Faxe og Vordingborg Erhvervsforening 

• Næstved Erhvervsforenings, formand og næstformand deltager i møder med 

formænd og næstformænd for Business Faxe og Vordingborg 

Erhvervsforening. 

  

 


