
 

 

 
 
 
 
 
 
Nyhedsbrev nr. 1 2016 – marts 2016 
 
Kære Medlem  
 
 
Generalforsamlingen den 15. marts blev afviklet på Danhostel, Næstved med 62 deltagere. 
Formanden aflagde beretning og direktøren gav en orientering om foreningens virke.  
Generalforsamlingen der blev ledet af advokat Thomas Colstrup, Advodan tog beretningerne 
til efterretning.  
 
Et af forslagene på generalforsamlingen var efter indstilling fra bestyrelsen forslag til nye 
vedtægter.  
De nye vedtægter blev vedtaget. Vedtægterne er vedhæftet som bilag.  
 
Et andet forslag var medlemspleje hvor generalforsamlingen godkendte et budget der gør det 
muligt i 2016 at gennemføre medlemsmøder, workshops m.m. så Turistforeningen fortsat er 
et samlet talerør for turisme erhvervet i hele Næstved kommune.  
 
Det første møde bliver for Bed & Breakfast virksomhederne og det blive Gitte Torp Olsen der 
er udpeget som tovholder, der vil gennemfører mødet. Nærmere om tid, sted og dagsorden vil 
alle Bed & Breakfast værter modtage direkte. Men er der allerede nu punkter som ønskes 
behandlet på mødet så kontrakt venligst formanden Georg Bentzen, der så vil formidle videre 
til Gitte Torp Olsen. Er det lettere for dig kan Gitte Torp Olsen også kontaktes direkte, på mail 
gto@hoerhavegaard.dk 
 
Guide ture vil i 2016 bliver opgraderet. Generalforsamlingen besluttede at der skal tilknyttes 
flere guider og allerede nu har vi tilsagn fra Henning Jensen, Helle Jessen, Hanne Rasmussen, 
Rasmus Nielsen, Axel Fløe Henriksen, og hvis du har lyst til også at være guide, så kontakt 
venligst Erik Holst.  
 
 
Turistservice og turistinformation  
Vibeke Tejlmand fra Visit Sydsjælland-Møn orienterede på generalforsamlingen om hvordan 
VISM vil organisere turistservice og turistinformation. I Næstved kan vi med glæde konstatere 
at der i Karrebæksminde er indgået aftale mellem Turistforeningen og VISM om åbning i 
ugerne 18-36.  
Det er en udvidelse i forhold til 2015 og det glæder vi os over. I Næstved by bliver der flere 
steder hvor det grønne I opsættes, blandt andet i Helligåndshuset hvor Museum Sydøst 
Danmark vil holde åbent hele dagen. I Turistforeningens bestyrelse glæder vi os denne 
positive udvikling og generalforsamlingen var enig heri.  
 



 

 

 
 
 
 
Udlejning af sommerhuse  
foregår i regi Carsten Gieseler – som sædvanligt. Har du lyst til at leje dit sommerhus ud, i 
korte eller længere perioder, men er i tvivl om økonomi og skat, så kom til vores 
informationsmøde på Smålandshavet i Karrebæksminde, lørdag den 9. april fra kl. 13-15. 
Tilmelding til Carsten Gieseler på mail: cb@næstvedturistforening.dk  
 
På gensyn i næste nyhedsbrev og med ønsket om en god Påske.   
 
På bestyrelses vegne  
 
Georg Bentzen  
Formand  
 
 
 
 Husk søndag den 17. april 10-13 fælles affaldsindsamling. Vi mødes på Stejlepladsen.  
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