
Karrebæksminde Erhvervsforening. 
Sammen er vi stærkest 

 
Referat generalforsamling på Restaurant Isola Bella Enø Kystvej nr. 55 
 

                              Onsdag d 18/11-2015 kl 18 - 20 
Deltagere; Mette og Nino Isola Bella, Stine og Tim Campingkiosk, Ole Steen Vinimport, Carsten 
Munk  Earth Collection, Britt + 1 Brohjørnet, Per og Catrine Johansen Infra varme, Brian og Ole 
De Hvide Svaner, Per Kampmann Søfronten, Jens og Tytte Tyttes Pølser, Malene, Poul Erik og Zita  
Ditlevsens fiskehus, Brith Nyform, Hanne og Jens Gårdbutikken, Mette Nielsen Fru Nielsen 
Jacob Larsen HRJ service, Steffen  Spar, Anders Nielsen KBM Vognmand, Finn Carlson Journalist 
Michel Vivaldi, Lene Larsen Revisor, Jørn fra Jørn Johansen a/s, Klaus og Nauja Enø Bageri, Ellen 
og Sanne Riis Småland,  
 
Gæster: 
Malene Schrøder 
Vibeke Tejlman 
Martin Bender – Visit Sydsjælland/Møn. 
 
 
Dagsorden; 
 

1. Valg af dirigent, Ole Mørkeberg blev valgt. 
 

2. Bestyrelsens beretning ved formand Klaus Nielsen er indsat herunder. 
Indledning: 
Kære Gæster, kære medlemmer; velkommen til den årlige GF i vores Erhvervsforening. 
Vi har i dag 56 medlemmer og en rimelig formue, bestyrelsen er sparsommelige og arbejdsomme. 
Lad mig lige præsentere bestyrelsen for jer: 
Lone Warburg: er her ikke, men lægger lokale til de fleste møder og er altid konstruktiv og 
lattermild. 
Ulf Christensen: Afleverer en enorm arbejdsindsats ved Havnefesten, er der sat et skilt eller 
afspærring  op – så er det Ulf. 
Mette Nielsen: Ny tovholder på Fødevaremarkedet og har allerede skaffet de første stadeholdere, 
dejligt med ny energi. 
Jens Hansen: Tyttes pølser: Travl mand, der prøver at nå det hele, medlem af lokalrådet i Høng hvor 
han bor. 
Jørn Johansen: Havnefestens ankermand, uden Jørn og Ulf – ingen Havnefest, Et stort aktiv for 
området. 
Carsten Munk: Småbørns far og altid i gang med et projekt, butik i kbm og Marielyst, en sikker 
hjælper til Havnefesten 
Per Johansen: Har de sidste år været vores mand ved Blå Flag arr, og en sikker hjælper til 
Havnefesten. 
Steffen Rostgard:  Ny mand efter Merete, Byder gerne ind på møderne og driver en aktiv butik. 
Malene Schrøder: Har været deltager fra Turistforeningen og aktiv ved Fødevaremarkedet, Malene 
er stoppet efter igangsættelse af den nye turisme struktur.  

 



Aktiviteter, Projekter & samarbejdspartnere 
Bestyrelsen starter bestyrelsesåret med et fælles seminar over en hel dag, hvor vi diskuterer 
samarbejde og mål for året, og det har været en stor glæde at arbejde med denne bestyrelse - man 
har alle trukket på samme hammel, der er blevet grinet og arbejdet på alle møderne     ”spøg er en 
alvorlig sag”     og uden munterhed glider arbejdet ikke. bestyrelsen har lagt et stort ulønnet arbejde 
for dagen trods travlhed også i vores butikker, ros til bestyrelsen. 
Formanden takker af 

Jeg har nu været i bestyrelsen i ca. 14 år, såvel som kasserer, referent og de sidste 6 år som 
formand. Jeg har aldrig haft noget ønske om at være formand, det lå bare ligesom i kortene. 
foreningen består - men formanden går; det vi sammen har bygget op er en succesfuld havnefest, et 
Blå Flag arrangement med en klar retning imod vand og oplevelser, TV2 Charlie, Fiskernes 
Kapsejlads  og sidste nye skud på stammen:  Kbm Triatlon, som faldt ned i vores turban, og i kraft 
af godt samarbejde fik vi løftet det op i superligaen i Danmark. Til næste år vil det løbe over 2 dage.  
Modstand er kun noget vi møder hos få lokale borgere. 
Helt generelt har vores styrke været det helt igennem gode samarbejde med forskellige partnere og 
politikere. Erhvervsforeningen bliver spurgt og hørt og ikke mindst inviteret til et utal af møder 
hvor beslutningerne tages. 
Turisme og ny struktur 
I dag har vi inviteret Martin Bender fra Visit Sydsjælland/Møn til at fortælle om den nye struktur og 
turisme generelt, Hvad betyder turisme egentlig økonomisk.? 
Næstved kommune er ikke i nærheden af de 30 kommuner med flest turister, turisterne er hvor der 
er overnatningssteder og der mangler vi vist nogle store spillere, men med hensyn til Restaurant 
besøg er vi på en 26 plads i dk, med et forbrug på 61 Mio dkk i kommunen, ifølge dansk statistik er 
ca 1000 mennesker i Næstved beskæftiget med turisme. Ifølge Novasols opgørelser omsætter et 
udlejet sommerhus ca 300.000,-   årligt i lokalområdet i snit.  
Vi lever alle af turisterne, om det er en tømrer, Murer eller Bager, og sommerhusejeren er også 
turist. 
Der er i Karrebæksminde et potentiale for udvikling af turisme som ikke udnyttes fuldt ud. 
Blandt årsagerne er efter alt at dømme generelt vores fokus på at byde turister velkomne og de 
handlendes forskellige opfattelser af, hvad de selv kan og skal have ud af turismen, samt hvad og 
hvor meget de selv skal bidrage med - såvel tidsmæssigt som kontant.  
Enkelte butikker vælger ikke at bidrage trods det at foreningens arrangementer ofte er deres største 
dage, enkelte bidrager væsentligt ift omsætning. 
Spørgsmål til fremtidens arbejde: 
Hvordan får vi skabt en bæredygtig og stærk koalition til fremtidigt samarbejde, således at 
udvikling ikke alene hænger på bestyrelsen.? 
Hvordan får vi afklaret en accepteret balance mellem den enkelte erhvervsdrivendes bidrag og 
udbytte i forbindelse med tiltag i byen? 
Det bliver spændende at følge. 
Som sagt træder jeg til side som formand, men bliver i bestyrelsen – så tak for denne gang- dette var 
min sidste ”formandstale” og så håber jeg at I alle bakker op om den nye formand. 
God vind!  
Klaus Nielsen Enø Bageri 

 
3. Regnskabet blev gennemgået af Lene Larsen og godkendt af forsamlingen. Formanden 

lovede at hele regnskabet udsendes til alle medlemmer den 20151119. 
 

4. Fastsættelse af kontingent. Forsætter uændret med 1.100,00 kr. pr medlem. 



 
 

5. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. 
 

6. Valg til bestyrelsen: 
På valg er Per Johansen ønsker ikke genvalg Vognmand Anders Nielsen blev valgt for to år., 
Jørn Johansen genvalgt for to år, Lone Warburg genvalgt for to år, Klaus Nielsen genvalgt for to 
år. 
7. Valg af suppleant: Mette Nielsen, Jens Larsen. 

 
8. Valg af revisor. Per S. Johansen blev valgt. 

 
 

9. Havnefestival. Jørn Johansen aflagde rapport for 2014 til orientering. 
 

10. Eventuelt. Ulf Christensen gennemgik den nye folder. På forespørgsel fra forsamlingen 
undersøger Ulf C. muligheder for distribution/afhentningssteder. 
Der blev fra forsamlingen spurgt til et ophængskab e.lign. måske elektronisk byport. 
 
Efter generalforsamlingen: 
 
Martin Bender og Vibeke Tejlmand  præsenterede forsamlingen for initiativerne fra Visit 
Sydsjælland og Møn 

 
 
 


