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Referat Generalforsamling Karrebæksminde Erhverv 

Dato: 15. november 2018 

Tidspunkt: kl. 18.00 

Sted: Restaurant Fjorden, Næstved Golfklub, Karrebækvej, Karrebæksminde 

Referent Lone Warburg 

 

Dagsorden ifølge lovene. 

1. Valg af dirigent 

Revisor Ole Nørregård Hansen blev indstillet af bestyrelsen og blev enstemmigt valgt.  

Han konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i henhold til vedtægterne. 

2. Bestyrelsens beretning v/Formand Jørn Johansen. 

Jørn præsenterede medlemmerne af bestyrelsen og orienterede om mødefrekvensen 

gennem året samt de aktiviteter, som foreningen har involveret i og støttet økonomisk. Her 

er en oversigt i stikord: 

”SmagKarrebæksminde” 

”MotorvejNu” 

”Hygge i Havnen” 

Støtte til Juletræ ved Museet. 

”TV2 Rockshow” 

”Værtens Mindste Broløb” 

Skilte under Broen. 

”Danmark Dejligst” 

Visit Sydsjælland Møn 

DUNK og lokalplan 

Stadeplads forsøg Ved Broen 

Vesterhave Strand. 

Tangrensningslaug - aflyst 

Kanalplads og lokalplan. 

Karrebæksminde Forum - dialogmøder med repræsentanter fra Næstved Havn, Lokalrådet, 

Sejlklubben, DUNK, Næstved Turistforening, Højboparken, Lundegård, Karrebæk 

Menighedsråd v/ Erik Sørensen og Fiskeriforeningen. 
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Jørn orienterede om det gode samarbejde gennem året med alle aktørerne i 

”Karrebæksminde Forum” hvor er fortsat er plads til at drøftelser med ”højt til loftet”. 
Jørn sluttede beretningen af med at takke bestyrelsen for det gode arbejde gennem året 

med en særlig tak til Mette Nielsen, som ikke genopstiller, og som har ydet en stor indsats 

gennem årene i bestyrelsen. 

3. Regnskab2017/ V Lene Larsen 

Lene gennemgik regnskabet, som forefindes på foreningens hjemmeside. Resultatet 

udviser et overskud, som overføres til egenkapitalen. Regnskabet blev taget til 

efterretning. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget. 

5. Indkomne forslag.  

Der var ingen indkomne forslag. 

6. Valg til bestyrelsen 

På valg er: Steen Hemmingsen (genopstiller), Malene Hansen (opstiller som suppleant), 

Steffen Rostgaard (genopstiller), Mette Nielsen (genopstiller ikke.) 

Steen Hemmingsen og Steffen Rostgaard blev genvalgt, Jacob Hemmingsen (tidligere 

suppleant) samt Freddy Bach blev valgt til bestyrelsen for en 2årig periode. 

7. Valg af suppleanter for 1 år 

På valg er: Stine Bayer Andersen, Jacob Hemmingsen. 

Nye suppleanter blev: Malene Hansen samt Mette Nielsen 

8. Valg af revisor 

På valg er: Per S Johansen. Per S. Johansen blev genvalgt. 

 

9. Eventuelt. 

- Claus Nielsen, Enø Bageri: Diget ved bagerbroen? – Bør Erhvervsforeningen ikke have 

en mening om det nye projekt af turismehensyn. Det bliver langt fra turismevenligt. 

Havnechefen orienterede om fakta omkring projektet og opfordrede også til at 

erhvervsforeningen gik ind i projektet for at sikre en god løsning til gavn for både 

beboere og turister. Konklusion: Erhvervsforeningen behandler emnet på seminar i 

december 2018. 

- Anerkendelse fra formanden fra Næstved havn (Christian Skov) til erhvervsforeningen 

og Jørns rolle i at få skabt Karrebæksminde Dialogforum.  
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- Jørn gennemgik i hovedtræk regnskab ”Havnefestival 2017” Resultatet blev et overskud 
efter skat på 14.393,00 kr. som overføres til egenkapitalen. 

- ”Smag Karrebæksminde” – efterfølgeren til Havnefestival - som erhvervsforeningen 

hjalp i gang som nyt projekt i Karrebæksminde blev velbesøgt, og alle medvirkende 

virksomheder oplevede det gav mening af være i projektet. Der var både god læring og 

markedsføring ved at deltage. 

Tak til sponsorer og frivillige for indsatsen ved Havnefestivalen i 2017 og for indsatsen 

ved Smag Karrebæksminde. 

Tak til Dirigenten og Mette Nielsen. 

 

Mødet sluttede 20.15 

 

Dirigentens underskrift:  

 

 


