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Referat fra Erhvervsforeningens generalforsamling 2017 (referent Lone 
Warburg)

Dato: 22. november 2017
Tidspunkt: kl. 18.00
Sted: Restaurant De Hvide Svaner, Karrebækvej

Til generalforsamlingen mødte 20 stemmeberettigede medlemmer op.

Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/Formand Jørn Johansen
3. Regnskab2016/ V Lene Larsen
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen

På valg er: Jørn Johansen (genopstiller), Lone Warburg (genopstiller) Anders 
Nielsen(genopstiller) Jens Larsen (genopstiller ikke)

7. Valg af suppleanter for 1 år
På valg er: Jacob Hemmingsen, Malene Hansen (opstiller til bestyrelsen) 

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

9. Eventuelt.

Ad1: Bestyrelsen foreslog revisor Ole Nørrelund Hansen. Han blev enstemmigt valgt 
og konstaterede, generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad2: Formand Jørn Johansen fremlagde beretning på vegne af bestyrelsen og 
orienterede om nedenstående temaer, som bestyrelsen har været involveret i og 
behandlet i året, der er gået.

Bestyrelsen starter altid forenings året med et seminar, hvor budget og aktiviteter 
drøftes og vedtages. Karrebæksminde Tri, juletræ til museet, Værtens Mindste Broløb, 
Havnefestival, VisitSydsjælland-Møn, Turistguiden, skilteforslag fra Lokalrådet, 
oprettelse af hjemmeside, Karrebæksminde Dialogforum, Vesterhave Badebro, 
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Tangrensnings-laug, kanalpladsen og lokalplan, reklameskilte på broklappen, Motorvej
Nu – Næstved – Rønnede, 

Jørn takkede medlemmerne for engageret deltagelse og bestyrelsen for et stort 
ulønnet arbejde og rettede en tak til afgående bestyrelsesmedlem Jens Larsen. 

Kommentarer fra de fremmødte: 

 Erhvervsforeningens kontingent i et tangrensnings-laug – kontingentet bør ikke 
være højere pr. medlem end de enkelte husstande i grundejerforeningerne skal 
betale i kontingent. 

 Støtten til Motorvej NU – Er det erhvervsforeningens projekt? Eller er det den 
enkelte virksomhed, der selv må involvere sig – ressourcemæssigt.

Kommentarerne blev taget til efterretning til den nye bestyrelses videre arbejde, og 
beretningen blev godkendt.

Ad3: Kasserer Lene Larsen gennemgik regnskabet i hovedtræk. Det revisorgodkendte 
regnskab med noter er tilgængeligt på Erhvervsforeningens hjemmeside 
www.karrebæksmindeinfo.dk

 Kommentar vedr. underskudsgarantien til Havnefestivalen. Jørn forklarede 
nødvendigheden af at kunne præsentere en underskudsgaranti i forhold til at 
kunne gagere kunstnere uanset om nogle debitorer måtte undlade at betale.

 Der blev igen efterspurgt åbenhed omkring Havnefestivalens regnskab af 
hensyn til medlemmernes opbakning til festivalen. Jørn forklarede, at 
regnskabet altid kan gennemlæses ved henvendelse.

 Spørgsmål til hvorvidt hensættelser til broklap er nødvendig, fremfor bare at 
regnskabsføre udgiften, når den er der. Lene forklarede, at man 
regnskabsteknisk hensætter midler til forventede kommende udgifter.

Regnskabet blev godkendt af de fremmødte medlemmer. 

Ad4: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Ad5: Der var indkommet 1 forslag fra medlem Finn John Carlson vedr. ændring af 
navnet på Erhvervsforeningens hjemmeside.

 ” Forslag, som bedes behandles på årets generalforsamling.
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I forbindelse med sidste års generalforsamling blev en vedtægtsændring, om tilføjelse 
til foreningens navn, vedtaget.Derfor er det med stor undren, at man ikke anvender 
dette, efter bestyrelsens udsagn, meget mere mundrette navn, nemlig 
Karrebæksminde Erhverv til foreningens nye hjemmeside.
Jeg stiller derfor forslag om, at hjemmesiden omdøbes til 
www.karrebaeksmindeerhverv.dk i stedet for www.karrebæksmindeinfo.dk.

Det er en uhyre let og enkel omstilling, der skal til, og så må navnet ligge helt i tråd 
med bestyrelsens mundrette intentioner og vedtægternes ordlyd omkring navn på 
foreningen.”

Formanden takkede for forslaget. Bestyrelsens anbefaling til forsamlingen er at 
stemme nej og begrundede det med, at foreningens hjemmeside er rettet mod alle, 
der er interesseret i informationer om Karrebæksminde, og siden er godt besøgt – 
også af turister fra andre lande end Danmark.

Finn John trak forslaget men opfordrede samtidig til, at foreningen fremover kun 
bruger ét navn.

Ad6. Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Jørn Johansen (genvalg), Lone Warburg(genvalg), Anders Nielsen(genvalg), Malene 
Hansen(nyvalg)

Ad7: Valg af suppleanter:

Jacob Hemmingsen genopstillede og blev valgt, Stine Beyer Andersen opstiller til 
2.suppleant ved fuldmagt. Hun blev valgt.

Ad8: Valg af revisor.

Per S Johansen blev genvalgt.

Ad9: Eventuelt: 

 Brian fra Hvide Svaner Camping delte pjecer ud om mulighed for at være 
sponsor til årets ”Danmark dejligst” og Værtens Mindste Broløb.

http://www.karrebaeksmindeerhverv.dk/


Karrebæksminde Erhverv
Karrebæk & Karrebæksminde Erhvervsforening

Formand Jørn Johansen tlf. 20606001, næstformand Lone Warburg , Alleen 44 ,4736 
Karrebæksminde.

 God idé med virksomhedspræsentation og oplæg til generalforsamlingerne. 
Måske kunne det udvides til enkelte fyraftens/aftenmøder, hvor vi kommer på 
besøg hos hinanden hen over året.

 Bålplads/legeplads nær vandet ville tiltrække familier til Karrebæksminde
 En stor opfordring til bestyrelsen om at Karrebæksminde som destination får 

tilstrækkeligt ud af de ressourcer, der findes og bruges i VisitSydsjælland-Møn. 
Vi skal blive bedre til at sige, hvad vi ønsker Karrebæksminde skal profileres 
med og hvordan – også i forhold til turister fra andre lande. Kommunen 
finansierer VisitSydsjællandMøn med 3 millioner, så vi kan tillade os at stille 
krav.

 Havnefestival 2016: Som bestyrelsesmedlem af havnefestivalen orienterede 
Jørn om havnefestivalens regnskab 2016 og orienterede samtidig om planen for 
festivalens fremtid i Karrebæksminde.

”Fission og decentralisering” Havnefestivalen har eksisteret i 6 år, og igennem årene 
er der kommet mange andre sommeraktiviteter til Karrebæksminde. Hvad angår 
festival 2018 må bestyrelsen også erkende, at der ikke er ressourcer til igen at stå for 
arbejdet omkring 2018. Havnefestivalen lægger derfor ud til alle 
medlemsvirksomheder at aktiviteter kan videreføres og erhvervsforeningen kan 
bidrage med knowhow og formidling til kunstnere. Læs nærmere på 
www.karrebæksmindeinfo.dk

Kommentar: 

 Det er uheldigt havnefestivalen ikke prioriteres højere på generalforsamlingen. 
Det kunne måske have gjort interessen fra medlemmerne større. 

 Endnu en gang forundring over, regnskabet ikke lægges frem på sammen måde
som foreningens almindelige regnskab. 

Jørn svarede at bestyrelsen til fulde følger vedtægter og forretningsorden for både 
Havnefestival og Erhvervsforening. Hvis man som medlem nærer mistillid er der altid 
tilbud og mulighed for at stille op til bestyrelsen, hvorved man kan få indflydelse og 
indsigt på bestyrelsesniveau.

Jørn sluttede mødet med at rette en stor tak til dirigenten for god og myndig ledelse.

Dirigent: Ole Nørrelund Hansen
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Karrebæksminde 23. november 2017


