I al stilfærdighed – om Næstved Turistforening
De sidste dage har Sjællandske, Næstved beskæftiget sig med Næstved Turistforenings
generalforsamling, og især vores utilfredshed med at vi ikke, som den eneste turistforening,
har en bestyrelsesplads i den nye turismeorganisation Visit Sydsjælland-Møn. I den anledning
er der grund til at oplyse læserne af Sjællandske om fakta.
Turistforeningen går ind for Visit Sydsjælland-Møn
Næstved Turistforening er ikke imod etablering af Visit Sydsjælland-Møn, faktisk er det på
vores initiativ og via Næstved kommune omlægning af økonomi, at VISM realiseres.
Næstved Turistforening er ikke imod at baronesse Helle Reedtz-Thott er udpeget af Næstved
kommune.
Tværtimod er det godt at et stor og nytænkende attraktion er med. Men vi fastholder vores
synspunkt om at hele turisterhvervet er endnu bedre repræsenteret via en bestyrelsesplads
der udspringer fra Næstved Turistforenings midte.
Næstved Turistforening, som har et glimrende samarbejde med Visit Sydsjælland-Møn, har i
2016 etableret fast samarbejde med Visit Sydsjælland-Møn om betjening af turistinformation
og turistservice i Karrebæksminde, og med udvidet åbningstid i forhold til sidste år.
Næstved Turistforening udtrykker stor glæde og tilfredshed med, at Næstved kommune har
imødekommet vores ansøgning om økonomis hjælp til f.eks. guide ture, der i år udvides med
flere guider, og vi samarbejde med Næstved kommune om grønne stier i byrummet.
Samtidig har Næstved kommune via Mærk Næstved Oplev fastholdt økonomisk støtte til de
mange projekter der tidligere udsprang fra Næstved Turistforening i samarbejde med
Næstved City om f.eks. Troldefestival, Karrebæks Erhvervsforening om Havnefest m.m. og
snart lanceres et nyt oplevelsessite.
Vi er enige i, at et tæt samarbejde om at trække i samme retning er nødvendigt, og vi glæder
os over borgmester Carsten Rasmussen udtalelse om tættere dialog, når der i 2017 igen skal
udpeges bestyrelsesmedlemmer til Visit Sydsjælland-Møn, og vi håber på, at der bliver en
plads til turistforeningen.

Turistservice og turistinfo
Vi er i turistforeningen meget tilfredse med at der i Næstved kommune nu er etableret 14
turistinformationer og turistservice med det grønne I – det vil betyde at turister kan betjenes
og få spørgsmål besvares ved fysik henvendelser. Næstved by og Karrebæksminde få således i
år en meget bedre dækning og også i Fuglebjerg etableres turistservice på Fuglebjerg Kro. Læs
mere på visitsydsjællandmoen.dk

Samarbejde på tværs
Næstved Turistforening har taget initiativ til og gennem længere tid haft dialog med
turistforeningerne i Faxe, Stevns og Vordingborg og vi ser frem til et stærkere og tættere
samarbejde.
Generalforsamling
Ønskes der flere oplysning om turistforeningen så besøg www.næstvedturistforening.dk
Her kan formandens beretning (hele beretningen) fra generalforsamling læses, og der er
mange andre informationer.
Synes du der er mangler eller har du ideer til input så kontakt os via link fra vores website.
Næstved Turistforening samler Bed & Breakfast værter til infomøde
Gitte Torp Olsen, der er medlem af bestyrelsen, bliver tovholder på et infomøde hvor vi vil
drøfte hvad turistforeningen kan gøre for at fremme f.eks. rammebetingelserne og
markedsføringen for alle Bed & Breakfast værter i Næstved kommune. Læs mere på
www.næstvedturistforening.dk
Infomøde om sommerhus udlejning.
Kom til møde på Smålandshavet lørdag den 9. april kl. 13-15 og hør hvordan du kan tjene
21.000 kr. skattefrit ved at udleje dit sommerhus. Carsten Gieseler vil være til stede, og han vil
give gode råd om udlejningen.
Næstved Turistforening – Georg Bentzen, formand
Ønskes der yderligere oplysninger – kontakt Georg Bentzen, mobil 2468 8933 eller mail
gb@næstvedturistforening.dk
Foto: Karrebæksminde når det er smukkest
Foto: Formanden Georg Bentzen

