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Referat fra ordinær generalforsamling i Næstved Erhvervsforening
Onsdag den 6. marts 2019 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Næstved
Erhvervsforening på Rønnebæksholm, Herskabsstalden, Rønnebæksholm 1, 47 00
Næstved.
Deltagere inkl. bestyrelsen - 63 deltagere var tilmeldte og71 mødte op.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

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 år.
Formanden gennemgik dels de aktiviteter, som foreningen har afviklet i de forløbne
år og orienterede om arbejdet i aktionsgruppen for Rute-S4
Generalforsamlingen tog herefter enstemmigt bestyrelsens beretning til efterretning.
Lars Børsting, Næstved Cityforening kommenterede at han savnede en holdning fra
NEF vedrørende planerne om byudviklingen i Næsfued. Formanden forklarer at da
holdningerne ikke har været ens omkring dette, har man ønsket at være passiv,
indtilyderligere info kommer på.
Eva Sara Rasmussen, erhveryenes hus, hun savner fokus på indholdet og ikke de
fysiske rammer, refererer til rute 54. f.eks et ambassadør korps, som er en gruppe
der brainstormer på dette, og samler trådene. Formanden forklarer, at baglandet
skal være i orden, og at vi skal være enige om udmeldingerne. Det skal ikke være
midlet, men målet vi skal gå efter.
Lindy Nymark Christensen, Næstved Fjernvarme - roser bestyrelsen, omkring rute
54, samt de initiativer der er foretaget af bestyrelsen i året der er gået.

3. Forelæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse.
Ken neth Ladefoged Petersen frem lag
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Kontingent ændring fra 493.600 kr. i 2017 tt 486.870 kr.i2018, grundet oprydning
debitorer og en del virksomhedslukninger. Trods en netto tilbagegang er der god
tilgang af nye medlemmer.
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ResultatopgØrelsen udviser samlede indtægter på 948.5870 kr. og årets resultat er
et overskud på 127.643 kr. Heri er medregnet motorvejsaktiviteterne som kører på
en selvstændig konto, men indgår iforeningens regnskab.
Det reelle resultat for foreningen uden motorvejsaktiviteterne er følgende:
Kontingentindtægter 486.870 kr.mod budget på 493.600. Resultatetvar -67.445 kr.
mod budget på -34.000 kr.
Differencen på resultatet kan henføres til at der tidligere fejlagtigt er bogført 36.938
kr. som indtægt iforeningen, men som tilhørte ld6forum. Disse er nu korrekt
afregnet.
Foreningens status balanceler med 1.169.738 kr. og egenkapitalen andrager den
31. december 2018: 975.238 kr.
Generalforsam
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Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det
godkendte regnskab.
Årets overskud på 127.643 besluttedes overført til næste år.

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:

.
.

Total afskaffelse af dækningsafgiften
At fortsætte det målrettede arbejde for etableringen af motorvejen Rute-54
mellem Næstved og Rønnede.

.

At såvel erhvervslivet som Næstved Kommune har fokus på lokale leverandører
ved udførsel af opgaver og leverancer.

.

At der er fokus på at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser til vores
område

.

At der bliver taget initiativ til udnyttelse af virksomhedernes kompetencer
samarbejde til gavn for lokal udvikling i hele Næstved Kommune

.

At der tilføres flere og nye uddannelser til byen i samarbejde med
virksomhederne
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Derudover orienterede formanden om foreningens arbejde i andre bestyrelser,
komiteer, udvalg m.m. heriblandt Næstved udviklingsfond, Næstved gymnasium,
Advisory board i Næstved Arena samt motorvejskomiteen
Fremlæggelse af aktivitetskalender for 2019, hvor der blandt andet blev nævnt,
virksomhedsbesø9, virksomhedscrawlfor unge erhvervsledere, erhvervspris med
Sydbank samt ikke mindst Erhvervspolitisk møde den 21. november 2019
Formanden opfordrede derudover medlemmerne til at bakke aktivt op om Skills2019 som afholdes i Næstved.
Generalforsamlingen godkendte handlingsplanen for 2019.

6.

Behandling af indkomne forslag:
lngen indkomne forslag fra medlemmer.
Bestyrelsen havde følgende forslag:

Forslag til fremtidig strategi:
Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens accept til at arbejde med en 3 års
plan, der fører til et højere aktivitetsniveau på alle områder og medfører:
. Kontingentudvikling over de næste år til at dække nyt aktivitetsniveau

.
.

Ansættelse af fuldtids arbejdende "direktør"
Fortsættelse af bestyrelse med 9 medlemmer, men ulønnet.

Forudsætninqer:
Kontingentforhøjelse og ændring i organisation vil uagtet denne godkendelse kun
ske på fremtidige generalforsamlinger.
Ved planens endelige gennemførselforuentes kontingentniveau at være på dobbelt
niveau af 2019
Formanden uddybede forslaget, og besvarede spørgsmål fra salen.
Der blev spurgt til begrundelsen omkring en fuldtids arbejdende direktør, og
formanden forklarede sine erfaringer og argumenter omkring denne plan.
Forsamlingen godkendte planen enstemmigt

Bestyrelsen foreslår donation af:
100.000 Kr.

Til motorvejsgruppen i 2019
Beqrundelse:

3

,*u**§ff#å*@
Aktionsgruppen løber tør for økonomi omkring juli måned og vi forudser, at vi skal
holde aktivitetsniveauet 2019 ud
Vi har søgt eksterne fonde om 100.000 kr.
Vi har plan om at forsøge en ny runde hos erhveruslivet
Skalvi holde fuldt pres året ud vil vi mangle 400.000 I 500.000 kr.
Formanden begrundede forslaget.
Der kom et ændringsforslag om at hæve beløbet til 150.000,- fra Kristian Skov
Andersen, og Georg Bentzen kom med ændringsforslag til at foreningen kan få
mandat til at bruge op til 200.000,Der kom flere tilkendegivelser om at vi skulle holde momentum, og fastholde denne
kurs og indsats. Forsamlingen udtrykte stor tillid til NEF bestyrelse og at de ville
bruge de fornødne ressourcer.
Forsamlingen godkendte ændringsforslaget på et mandat på op til 200.000,-

7.

Godkendelse af næste års kontingent og budget
Bestvrelsen foresloq følqende kontinqentsatser for 201 9:

ansatte
ansatte
ansatte
ansatte
ansatte
ansatte

0 til 1
2 il 10
11 tt 25
26 til 50
51 til 99
fra 100

Organisationer/foreninger

kr.

750,kr. 1 .500,kr. 3.000,kr. 4.000,kr. 4.500,kr. 8.000,kr. 4.000,-

Alle kontingentsatser er eks. moms
Denne stigning vil i 2020 give et ekstra provenu på 111 .150 med uændret
antal medlemmer
Fastsættelse af hon oraret til foren i nqens formand
Bestyrelsen foreslår:
Honoraret til foreningens formand fastsættes uændret med DKK 150.000 i 2019
Budoet for 2019 fremlaqdes.
Budgettet udviser samlede indtægter på 587.000 kr. og samlede udgifter på
581.000 kr. samt 5.000 kr. til finansielle poster, således at der budgetteret overskud
på 1.000 kr.
Budgettet er udtryk for et højere ambitionsniveau. Ny kontingentforhøjelse slår først
igennem i 2020.
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Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslag til nye kontingentsatser for
2019 samt budget 2019.

8. Valg til bestyrelsen
Følgende blev genvalgt til bestyrelsen:
Kenneth Ladefoged Petersen
Ulrik Nielsen

Torben Johansen
Mads Elming
Helle Andresen
Thomas Hansen
Peter Vilhelm Andersen
Mette Radich Pedersen

Howden
Hansen & Nielsen
T2-Management
Ardagh
Lederne
Synergi
Frede Andersen & søn
Næstved Pulverlakering

Johnny Aalbæk Jensen ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog:

Anette

Vistisen

Anlægsgartner Heino Vistisen ÆS

Generalforsamlingen godkendte i ndstillin gen.

Valg af revisor
Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Næstved genvalgtes som
foreningens revisor.

L

Eventuelt
Formanden takkede Johnny Aalbæk Jensen for sin aktive indsats i bestyrelsen
gennem mange år og overrakte blomster og vin med behørig akklamation fra
medlemmerne
Da dagsordenen herefter var udtømt, hævedes generalforsamlingen.

6. marts 2019

Referent
Peter Vilhelm Andersen

