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Referat af ordinær generalforsamling i Næstved Turistforening
tirsdag den 15. marts 2016 på Danhostel, Næstved
Formand Georg Bentzen bød de 39 stemmeberettiget med ledsagere velkommen til Næstved Turistforenings 102. ordinære generalforsamling.
1.
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog advokat Thomas Colstrup, der blev valgt.
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede samtidig, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og rettidigt afholdt. Han konstaterede også, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
2. a)
Formanden aflægger beretning
Formand Georg Bentzen aflagde beretning.
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

b)

Direktøren for Næstved Turistbureau A/S orienterer om selskabets virke til fremme af turismen i Næstved Kommune
Direktør Erik Holst orienterede om selskabets virke i året 2015.
Der henvises i øvrigt til direktørens beretning.
c)

Event- og Udviklingschefen orienterer om kommende aktiviteter og indsatsområder
Punktet udgik.

3.
Kassereren fremlægger regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet for Turistforeningen 2015. Regnskabet udviser et overskud
på kr. 38.821 og en egenkapital pr. 31/12 2015 på kr. 418.471.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt.
4.
Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog en fastholdelse af det nuværende kontingent. På nuværende tidspunkt
betaler et erhvervsmedlem minimum kr. 800,- og et privat medlemskab koster kr. 170,-.
Da der ingen indvendinger var mod dette, blev det vedtaget.
5.
Kassereren fremlægger budgettet
Kassereren fremlagde budgettet for 2016.
Der var ingen bemærkninger til budgettet, som blev godkendt.
6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg til bestyrelsen var Claus de Neergaard og Gitte Torp Olsen.
Begge blev genvalgt uden modkandidater.
7.
Behandling af indkomne forslag
Formanden havde modtaget et forslag fra et medlem om, at foreningen i højere grad skulle
sørge for, at det oprettet bedre links m.v. til B&B udbyderne i området.
Forslaget blev drøftet og bestyrelsen tilkendegav, at bedre synliggørelse blev prioriteret både på foreningens egen ny hjemmeside og på Visit Sydsjælland-Møns hjemmeside.
Forslag blev herefter ikke sat til afstemning.
Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af foreningens vedtægter.
Dirigenten gennemgik forslaget, der herefter blev vedtaget enstemmigt.
8.
Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog statsaut. revisor Ole Mortensen, Deloitte, der blev valgt.
9.
Evt.
Erik Holst redegjorde for økonomien i Næstved Turisme A/S.
Regnskabet udviser et overskud på kr. 184.392 og en egenkapital pr. 31/12 2015 på kr.
641.571.

*******************
Efterfølgende kunne de fremmødte høre Vibeke Tejlmand fortælle om arbejdet i VisitSydsjælland-Møn , herunder strategien bag om arbejdet med etablering af en række turistin-
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formationssteder rundt omkring i kommunen og endelige præsenterede Jesper Mathiesen
fra Camp Adventure virksomhedens planer for nytænkning og om investeringer i Camp Adventure.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand:
Georg Bentzen
Næstformand: Hans R. Hansen
Kasserer:
Erik Holst

Referent og dirigent:
Thomas Colstrup
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