
Karrebæk & 
Karrebæksminde 
Erhvervsforening
Formand Jørn Johansen tlf. 20606001, næstformand Lone Warburg , Alleen 44 ,4736 
Karrebæksminde.
Referat Karrebæk – og Karrebæksminde Erhvervsforenings 
generalforsamling 2016

Dato: 23. november 2016
Tidspunkt: kl. 18.00
Sted: Kursus og feriecenter Smålandshavet, Alleen 44, 4736 Karrebæksminde
Referent: Lone Warburg

Dagsorden i følge vedtægterne

Valg af dirigent

1. Bestyrelsens beretning v/Formand Jørn Johansen
2. Regnskab2015/ V Lene Larsen
3. Fastsættelse af kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen

På valg er: Carsten (Earth Collection) genopstiller ikke, Ulf (Enø Camping) 
genopstiller ikke, Steffen (Super Spar) genopstiller. Derudover har Klaus (Enø 
bageri) meddelt han ikke fortsætter i bestyrelsen efter generalforsamlingen. 
Ulf, Klaus og Carsten har alle bidraget mange år i bestyrelsesarbejdet, og vil nu 
hellige sig deres egne virksomheder.

6. Valg af suppleanter
På valg er: Mette (Fru Nielsen’s) og Jens (Tyttes pølser) (begge opstiller til 
bestyrelsen)

7. Valg af revisor
På valg er: Per S Johansen (genopstiller)

8. Eventuelt.

Ad1: Valg af dirigent
Bestyrelsen indstillede undervisningskonsulent Henrik Hansen (3f) som dirigent, og 
Henrik blev valgt af forsamlingen. Dirigenten fastslog, generalforsamlingen var 
rettidigt indkaldt i forhold til vedtægterne.

Ad2: Bestyrelsens beretning v/Formand Jørn Johansen
Formanden aflagde beretning på vegne af bestyrelsen. 
Her er beretningen i overskrifter:
Aktiviteter, sponsorater og annoncer:
Støtte til Juletræ ved Museet.
Jackpot sejlads
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Skilte under Broen.
Elektroniske Byporte
Tilskud til Fiskeriforeningens Kapsejlads
DUNK
VISM Visit Sydsjælland Møn, Vibeke Tejlmand
Turistguiden og Sydkyst Danmark folder.
Værtens Mindste Broløb
Karrebæksminde Tri
Havnefestival
Mobile Virksomheder / Næstved Erhverv
Lokalplan Karrebæk Privatskole og Kanal Plads
Handelsskure på pladsen langs Ved Broen
Post Nord Danmark rundt med start i Karrebæksminde.
Link til video fra VISM:   PostDanmark     Karresbækminde

Erhvervsforeningens nye hjemmeside.
www.karrebaeksmindeinfo.dk 
Der er lukket medlemsside med referat og bilag fra generalforsamlinger. Opdatere 
egne oplysninger.
Brugernavn og login fremsendes i kommende tid.

Nyoprettet dialogforum: Karrebæksminde Forum
Samtaler uden presse.
Konsensusforum.
Vesterhave tang.
Kanalplads.
P-afgift.

Skilteforslag fra Lokalrådet.
Bestyrelsen har svaret at frivillige aftaler med de enkelte virksomheder vil være vores 
anbefaling.

Infrastruktur i vores kommune:
Nordlig omfartsvej om Næstved,
7-15 minutter for den enkelte,
Meget mere for os alle.
Motorvej Næstved – Rønnede?

Afslutningsvis stillede formanden disse spørgsmål til de fremmødte:
Giver bestyrelsens indsats værdi?
Skal vi fortsætte med Havnefestival?
Får Fiskerne støtte nok fra andre virksomheder til deres årlige kapsejlads?

Under debatten fremkom følgende kommentarer:
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- Ros fra Næstved havn i forhold til samarbejdet med Jørn; altid positiv, 
konstruktiv og direkte dialog.

- Jacob Larsen undrede sig over, hvorfor der var så stor afgang af driftige 
medlemmer fra bestyrelsen. Carsten Munch kunne berette om mange års 
arbejde i bestyrelsen og behov for nu at kunne fokusere på egen virksomhed. 
Ulf Christensen tilsluttede sig dette svar.

- Jacob Larsen opfordrede derudover til, at medlemmer med sæsonvirksomheder 
meldte sig til bestyrelsesarbejdet, så man sikrede udvikling af Karrebæksminde 
til glæde for dette forretningsområde.

Formanden takkede for debatten og forsamlingen godkendte beretningen.

Ad3: Regnskab2015/ V Lene Larsen
Lene gennemgik regnskabet for forsamlingen, og det blev taget til efterretning. 
Regnskabet er udsendt til medlemmerne forlods for generalforsamlingen og kan altid 
rekvireres hos bestyrelsen.

Ad4: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for næste år, hvilket forsamlingen godkendte.

Ad5: Indkomne forslag
Bestyrelsen havde forslag til vedtægtsændring af §1:
Nuværende ordlyd § 1: 
Foreningens navn er Karrebæk og Karrebæksminde Erhvervsforening.
Foreningens hjemsted er Karrebæk og Karrebæksminde.
Forslag til ny tekst § 1:
Foreningens navn er Karrebæk og Karrebæksminde Erhvervsforening, med binavn: 
”Karrebæksminde Erhverv”
Foreningens hjemsted er Karrebæk og Karrebæksminde.
Motivation for ændring: Det er vigtigt at vores navn kan udtales let i forbindelse 
med repræsentation og nemt skabe genkendelse i andres ører. Det nuværende navn 
er langt og ikke mundret, hvorfor bestyrelsen foreslår et binavn. Forslaget blev 
vedtaget efter en enkelt forespørgsel fra Finn Carlsson om, hvorvidt det oprindelige 
navn bevares, hvilket formanden kunne bekræfte.

Ad6: Valg til bestyrelsen
På valg er: Carsten (Earth Collection) genopstiller ikke, Ulf (Enø Camping) genopstiller 
ikke, Steffen (Super Spar) genopstiller. Derudover har Klaus (Enø bageri) meddelt han 
ikke fortsætter i bestyrelsen efter generalforsamlingen. 
Steffen Rostgaard blev genvalgt. (Valgt for 2 år)
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Bestyrelsen foreslog følgende kandidater til bestyrelsen:
Suppleant Jens Larsen indtræder i bestyrelsen for Klaus. (valg for 1 år)
Tømmermester Steen Hemmingsen (ledig plads efter Carsten) (Valg for 2 år)
Mette Nielsen (tidl. suppleant (ledig plads efter Ulf.) (Valg for 2 år)

Forsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling.

Ad7: Valg af suppleanter for 1 år:
Jacob Hemmingsen, Næstved El-service. 
Malene Hansen fra Kanalkroen havde pr. telefon bekræftet, at hun stiller sig til 
rådighed som suppleant.
Begge blev godkendt af forsamlingen.

Ad8:  Valg af revisor
Per Johansen stillede op til genvalg og blev valgt med applaus.

Ad9: Eventuelt:
Havnefestival 2015: Jørn gennemgik overordnet festivalens økonomi og kunne fortælle
at underskudsgarantien fra erhvervsforeningen er blevet returneret, da festivalen løb 
rundt i sig selv.
Festivalens vedtægter bliver lagt på den nye hjemmeside, som også blev fremvist på 
generalforsamlingen.
Annonceplads under broen: Der blev trukket lod blandt de interesserede, og det blev 
Nino, der vandt pladsen.
Ventelisten er nu: 

1. Næstved Haveservice
2. Næstved el-Service.
3. Jørn Johansen A/S

Generalforsamlingen sluttede 21.40
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