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Referat Generalforsamling Karrebæksminde Erhverv 

Dato: 27. november 2019 

Sted: Enø Bageren, Ved Broen 6, Karrebæksminde 

Referent: Lone Warburg, Smålandshavet 

Inden Generalforsamlingen startede indledte Enø Fælleslaug en orientering om dige projektet 

som er etableret i et samarbejde med Næstved Kommune, som leder projektet. 

Ad1:Valg af dirigent 

Statsaut. revisor Ole Nørrelund Hansen blev valgt. Ole konstaterede at forsamlingen var lovligt 

indvarslet i forhold til vedtægterne. 

Ad2: Bestyrelsens beretning v/ formand Jørn Johansen 

Konstituering efter generalforsamlingen: 

Formand: Jørn Johansen. 

Næstformand og sekretær: Lone Warburg. 

Bestyrelsesmedlemmer: Anders Nielsen, Steen Hemmingsen, Steffen Rostgaard, Jacob 

Hemmingsen og Freddy Bach 

Suppleanter: Malene Hansen og Mette Nielsen.  

Bogholder Lene Larsen – ikke valgt 

På seminar efter generalforsamling udarbejdes Aktivitetsplan og budget. 

Budgetopfølgning på hvert møde. 

4 bestyrelsesmøder for året inkl. seminar. 
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4 e-behandlings møder. 

60 medlemmer 5 nye og 4 fragået. 

Aktiviteter: 

SmagKarrebæksminde 

MotorvejNu 

Hygge i Havnen  

Værtens Mindste Broløb 

Skilte under Broen. 

Danmark Dejligst 

Visit Sydsjælland Møn 

DUNK 

Gerbredgårdsvej udstykningen  
Diger og stisystemer 

Fremtidens Havneplan 

Sankt Hans arrangement 5000 kr. 

Græshoppebroen kommende renovering 

Sydbank nedlægger hæveautomat 
Enø Parkering forslag sendt til Teknisk Udvalg i Næstved kommune: 
”Enø Parkering lukkes for ind og udkørsel på Enø Kystvej med bom fra 15. maj til 15. 
september. Indkørsel fra Ved Broen og vejforholdene på P-pladsen bør Teknisk Udvalg sørge 
for er tilpasset i forhold til last og varevognstransport.” 
Karrebæksminde Forum 
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Medlemmer: Næstved Havn, Lokalrådet, Sejlklubben, DUNK, Næstved Turistforening, 
Højboparken, Lundegård, Karrebæk Menighedsråd Erik Sørensen, Fiskeriforeningen,  
Karrebæk IF. Vi har i året drøftet følgende emner: 
P-pladser 

Græshoppebroens renovering 

Koldbadehus 

Arrangement koordinering 

Vesterhave Strand tang og diger. 

Hjemmeside og Facebook. 

www.karrebaeksmindeinfo.dk  

På den lukkede medlemsside findes referat og bilag fra generalforsamlinger.  
Indkaldelser og regnskab med noter. 

Broklap reklameskilte: er kommet i fokus da man i forbindelse med brolukningen har lyst til ny 

skilteplan i KBM 

Tak til medlemmerne for deltagelse og tak til Bestyrelsen for et stort ulønnet arbejde for 
området. 
Speciel tak til: 

SmagKarrebæksminde holdet som har gjort en ekstra ordinær indsats for Karrebæksminde. 

Kommentarer til beretningen: 

Beretningen blev godkendt med applaus uden bemærkninger. 

Ad3: Regnskab 2018 v/ kasserer Lene Larsen 

Regnskab var udsendt sammen med indkaldelsen. Regnskabet blev gennemgået i hovedtal af 
formanden. 

Kommentarer til regnskabet: 

http://www.karrebaeksmindeinfo.dk/
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”Smag Karrebæksminde” får et væsentligt større tilskud end f.eks. ”Hygge i Havnen” og 
”Danmark Dejligst”. Det skyldes, at bestyrelsen har valgt at Smag Karrebæksminde kunne 
være af størst værdi for de erhvervsdrivende, idet projektet tilbyder de lokale restauranter at få 
madmæssig sparring. 

Ad4: Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget. 

Ad5: Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

Ad6: Valg til bestyrelsen. 

På valg var Jørn Johansen, Lone Warburg og Anders Nielsen. 

Alle blev genvalgt uden modkandidater. 

Valg af suppleanter: 

2 suppleanter skulle vælges, idet de 2 værende suppleanter ikke genopstillede. 

Tina Golbert,”Kaf’Enø” har meddelt, hun ønsker at opstille som suppleant. Tina blev valgt.  

Jonathan Houkjær fra Enø Skadedyr ønskede at stille op, og han blev valgt som 2. suppleant. 

 

Ad7: Valg af revisor: 

Per S Johansen blev genvalgt uden modkandidater. 

Ad 8: Eventuelt 

- Ideen om fælles skilteløsning blev drøftet – f.eks. kunne henvisningsskilte ved 

”Velkomstpladsen” pege mod de enkelte virksomheder i Karrebæksminde. 
 

- Orientering om resultatet for ”Smag Karrebæksminde” 2018 v/formanden: 
Resultatet for 2018: - 10.179,00 kr.  
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Det ser ud til, at projektet i 2019 får et overskud på mellem 10-12.000,- kr.  

Der var 12 aktører og der var dobbelt så mange besøgende i forhold til 2018.  
Formanden bad forsamlingen tilkendegive, om det tilfører værdi til Karrebæksminde for 
at vurdere, om Erhvervsforeningen skal arbejde videre med projektet i 2020. Der bliver 

brugt mange af foreningens penge og bestyrelse og frivillige ligger mange kræfter i 
forberedelse og gennemførelse. 

Tilbagemeldingerne var overvejende positive i forhold til at projektet tilfører værdi, fordi 
samarbejdet og kendskabet de erhvervsdrivende imellem styrkes, og markedsføringen 
af de enkelte virksomheder øges. Aktørerne appellerede til øget opbakning fra flere 
lokale virksomheder. 

Det blev drøftet om den valgte weekend (sidste lørdag i august) er optimal. Hvis vejret 

er godt, er der rigeligt med mennesker i Karrebæksminde i forvejen og infrastrukturen 
bliver meget udfordret.  

Det blev tilkendegivet at planlægningen i givet fald skal starte tidligere, så de 
erhvervsdrivende kan bruge kræfter på planlægning inden højsæsonen går løs. 

Udvalg nedsættes: Vester Havegård, Kaf’Enø, Smålandshavet. Jørn er tovholder på 
udvalget. 

 Jørn takkede for opbakning til ”Smag Karrebæksminde” og takkede de tilstedeværende 
for opbakningen til generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.10  

 

Underskrift dirigent   Dato 2/12 2019 


