
 

Turistforeningens generalforsamling den 
21.marts 2017. 
 

Rigtig hjertelig velkommen til turistforeningens ordinære 

generalforsamling nr. 103 her i det smukke hus, Kompagnihuset. 

En speciel velkomst til nye medlemmer, gæster og pressen. 

Skal vi lige sætte mobiltelefonerne på lydløs, så vi ikke forstyrrer 

hinanden under generalforsamlingen. 

Allerførst skal vi have valgt en dirigent til at styre os igennem aftenens 

program. Bestyrelsen foreslår advokatfuldmægtig Charlotte Urup 

Stoltenberg. 

Skulle der mod forventning være andre forslag, bedes de fremkomme 

med dem nu. 

Da det ikke er tilfældet, er Charlotte valgt. Jeg giver hermed ordet til 

Charlotte. 

Bestyrelsens beretning ved formanden. 

Siden sidste års generalforsamling, har vi løbende udsendt elektroniske 

nyhedsbreve til medlemmer og lagt forskellige ting på Facebook. Så noget 

af det jeg efterfølgende omtaler, vil være kendt af de fleste. Men 

gentagelser fremmer jo som bekendt forståelsen. 

Bestyrelsen består af følgende personer: 

Gitte Torp Olsen, Claus de Neergaard, Henning Jensen, Hans Hansen, Uffe 

Nielsen, Erik Holst og undertegnede. Gitte Spandet er med baggrund i 

hendes nye job fratrådt. 

Forretningsudvalget består af: Hans Hansen, Uffe Nielsen, Erik Holst og 

undertegnede. 
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Turistsæsonen – status. 

På landsplan tyder de foreløbige statistikker på, at turisterhvervet har 

haft fremgang og vækst i 2016 på trods af det dårlige vejr i juli. Antallet af 

overnatninger har været stigende både for udenlandske- og indenlandske 

turister. Forklarende faktorer er formentlig intensiveret markedsføring i 

udlandet og den uro og terror, som har præget flere populære 

udenlandske turistdestinationer. 

Lokalt, og i region Sjælland har vi også haft fremgang, men som det ser ud 

lige nu i mindre omfang end på landsplan. Antallet af overnatninger på 

vore lokale hoteller og campingpladser har været stigende, medens 

antallet af overnatninger i de 60 sommerhuse som vi administrerer i 

Næstved Turisme A/S, ser ud til at lande på samme niveau som i 2015.  

Turismen lokalt giver et væsentligt bidrag til indtjeningen i såvel turist- 

som i detailhandelsvirksomheder. Dette illustreres bla. af de 

overnattende gæster, der har været i vores sommerhuse og som 

genererer en ikke ubetydelig omsætning i lokalsamfundet.  

 

Turisme er et af de fag, der topper som vækstskaber, og det er 

arbejdspladser, der ikke kan flyttes til udlandet eller overtages af 

robotter. Men når vi ser på vores region, så er vi nødt til at erkende, at vi 

har en udfordring. Væksten skal minimum øges til landsgennemsnittet – 

og helst endnu mere. Erhvervet kæmper med akut mangel på arbejdskraft 

– med kommende efterspørgsel, bliver problemet endnu større. 

Vi er glade for bla. at have Bonbon land, Gavnø og andre attraktioner i 

nærheden, samt ikke mindst hotel Frederiksminde og Rønnede kro, de 

betyder meget for hele regionen. Vi er også glade for de kommende 

udvidelser på Camp Adventure – der forventes at tiltrække mange nye 

turister til egnen.  
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Arbejdet i bestyrelsen 

På bestyrelsesmøderne og i forretningsudvalget, har vi løbende fulgt op 

på vores økonomi – Erik Holst vil efterfølgende orientere nærmere om 

det. 

Af specielle aktiviteter vil jeg nævne: 

-Infomøde den 9.april om sommerhusudlejning. Det var en bergræset 

succes med 5 deltagere – men det gav eet sommerhus mere til udlejning. 

-Møde den 26.april hos Gitte Torp med B&B-værter, hvor man drøftede 

de fælles udfordringer og tiltag mm. 

-Deltagelse i planlægning af Blåt Flag arrangementer i Karrebæksminde. 

-Arbejdet i DUNK.  

-Møde med den nye rektor på Herlufsholm om genoptagelse af guidede 

ture – mere herom senere. 

-Afstemningsmøde med Christina Degn, som arbejder med turisme i 

forvaltningen. 

-Dialogmøde med feriepartner Møn om sommerhusudlejning. 

-Deltaget i netværksmøde med turistforeningerne i Vordingborg, Faxe og 

Stevns om forventsningsafstemning og fælles udfordringer som 

foreninger. 
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- Afholdt møde med borgmester Carsten Rasmussen om lokale emner og 

fælles samarbejde. 

-Deltaget i møder med Næstved havn, lokalrådet og erhversforeningen i 

Karrebæksminde om P-afgifter og tang på Vesterhave. 

-Afholdt møde med kommende guider – mere herom senere. 

-Afholdt møde med ressourcepersoner fra Fishing Zealand. 

-Løbende søgt at opgradere hjemmeside og Facebook – men er pt ikke i 

mål. 

-Deltaget i åbning af Kæhler. 

Nyt turistkontor 

Sidste år orienterede jeg om konsekvenserne af nedlukning af 

turistkontoret på Kirkepladsen og kontorflytning til Maglemølle i 

kontorfællesskab med erhvervsforeningen.Vores bogholder Susanne Juul 

har sin arbejdsplads der for Maglemølle. Vi installerede vores 

udlejningschef Carsten Gieseler i kontorfællesskabet, men har 

efterfølgende rykket Carsten permanent til vores hus i Aleen i 

Karrebæksminde. Samtidig har vi udvidet turistkontorets åbningstid der 

til helårsåbent – et tiltag der har fået megen ros og som er lavet i 

samarbejde med VISM, som vi har en kontrakt med. 

Vi har løbende fået mange henvendelser fra borgere og turister, som 

savner et egentligt turistkontor i Næstved. 

Så da teknisk Udvalg i pressen varslede, at busventesalen på 

Banegårdspladsen muligvis ville blive nedrevet, hvis der ikke kunne findes 

alternative muligheder, slog vi til. 

Vi holdt et møde med TU og tilbød, at opstarte et turistkontor med en 

åbningstid ma-fr kl 10-16, bemandet med frivillige ulønnede personer. 

I åbningstiden vil ventesal og toiletter kunne anvendes, men ellers være 
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lukket uden for kontorets åbningstid. 

Den 10. marts i år, indgik vi en brugsaftale med kommunen og forventer 

opstart til maj eller tidligere, når lokalet er shinet op. 

Til at bemande kontoret, har vi i pressen og på sociale medier søgt 

frivillige personer, der kan ønske sig at være med. 

Helt overvældende har vi tilmeldinger fra pt 33 personer i aldersklassen 

29-77 med vidt forskellige kompetencer, som gerne vil være med til at 

drive kontoret. 

Sammen med VISM og Carsten Gieseler iværksætter vi nu en uddannelse 

af disse ildsjæle og klæder dem godt på til kommende turistsæson. 

Guidede ture 

Vi har sammen med de 7 guider, vi har indgået aftale med planlagt i alt 26 

guidede ture i Næstved og Karrebæksminde – tirsdage hhv. torsdage. Der 

udarbejdes en brochure om turene med oplysninger om mødested mm. 

Vi har søgt kommunen om økonomisk hjælp til materialer mm til disse 

ture – men ansøgningen er ikke imødekommet. Vi har derfor søgt midler 

andet sted, og har fået tilsagn om støtte. 

Turistbrochure 

VISM har besluttet, at udgive én samlet turistbrochure 2017 fælles for de 

4 kommuner. 

Da vi synes, der dermed bliver for lidt fokus på Næstved, har vi besluttet 

at udarbejde og udgive en lokal turistbrochure for Næstved, som man i 

øvrigt også gør på Møn og Stevns. 

Økonomisk har vi søgt midler hos kommunen til dette, men det er ikke 

imødekommet med den begrundelse, at man økonomisk har forpligtiget 

sig overfor VISM-samarbejdet. 

Vi har derfor søgt midler i fonde, som har imødekommet vores ansøgning.  
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Jeg har flere gange nævnt VISM som også hedder Sydkyst Danmark og 

som vi har et rigtig godt samarbejde med om mange turisttiltag mm. Vi 

mødes jævnligt og afstemmer tiltag mm. 

Vi har sæde i deres Advicory Board, men ikke i bestyrelsen, hvor 

kommunen udpeger medlemmer. Det arbejder vi fortsat på. 

Fremtiden    

Kræfterne fremover i foreningen og bestyrelsen, vil blive brugt på 

etablering af nyt turistkontor, guidede ture, sommerhusudlejning, 

netværk til gavn for turisterhvervet, og opgradering af hjemmeside mm. 

Og ikke mindst arbejdet i DUNK og hermed opgradering af 

Karrebæksminde. 

Vi glæder os over, at Arenaen er ved godt mod, at der nu kan komme 

sejlskibe gennem svingbroen, at omfartsvejene er ved at blive 

færdigetableret, at den kollektive trafik får en løft, at Holmegaard 

genopstår. 

 – og at det bliver en god sommer. 

Vi bakker fuldt og helt op om kommunens bestræbelser på at få flere 

overnatningsmuligheder/nyt hotel i Næstved – det er tiltrængt! 

Vi skal sammen med VISM og kommunen igangsætte en proces for at 

flere sommerhusejere, vil leje sommerhusene ud i vores regi. 

Og meget mere til gavn for medlemmerne og turisterhvervet. 

 

Vi skal som bekendt senere møde Torben Nielsen, der vil orientere om 

planerne mm for Ny Holmegård. Vi skal også møde Vibeke og Mike fra 

VISM. 

Men jeg vil nu afslutte bestyrelsens beretning med at takke forsamlingen 

for jeres lydhørhed, bestyrelsen for et fremragende samarbejde, og ikke 
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mindst personalet for endnu et hektisk år. 

Jeg vil også takke samarbejdspartnerne, Næstved erhversforening, 

Karrebæk erhvervsforening og Fiskerimuseet i Karrebæksminde for et 

godt og konstruktive samarbejde. 

Der er sikkert nogen jeg har glemt – men også tak til dem! 

Jeg giver hermed ordet til dirigenten. 

 

Georg Bentzen 

Formand 
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