
 

Referat fra Næstved Turistforenings 
Ekstraordinær generalforsamling  
Tirsdag d. 15. december 2020  
 
 
Mødet blev afholdt dels virtuelt via Teams og dels ved fremmøde på Kompagnihuset i Næstved. 
Formanden bød velkommen og pegede på Uffe Nielsen som dirigent – Uffe modtog valget – 
herefter fulgte dagsordenen: 
 

 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 

Ad 1: Uffe gennemgik indkaldelserne og konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet, og at de fremmødte var beslutningsdygtige (i alt 16 personer) 
 
 

2. Forslag om ændringer af vedtægterne  
Ad 2: Formanden gennemgik kort hovedridset i ændringerne af vedtægterne. De 
blev herefter sat under afstemning og blev vedtaget enstemmigt. 
 
 

3. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer – bestyrelsen indstiller: 
 Genvalg af Charlotte N Schwartzlose (VISM, ZOO) 
 Genvalg af Lars Westermann, Slusehuset  
 Genvalg og indtrædelse i bestyrelsen: Lene Olofsson, Gavnø.  
 Nyvalg af Lars Fahlmann, Direktør, BonBonLand 
 Nyvalg af Daniel Lillerøi, Citychef, Næstved Cityforening 
 Næstved Kommune har udpeget to repræsentanter til Turistforeningens 

bestyrelsen, Kristian Skov-Andersen og Henning Jørgensen. Begge fortsætter 
uændret frem til 31.12.2021.  

 (Frivillige netværket udpeger 1 person til bestyrelsen på særskilt møde) 
Bestyrelsen vil fremover bestå af 6-8 medlemmer. 
 Valg af op til 2 bestyrelsessuppleanter: valgbare personer modtages 
Ad 3: Uffe gennemgik de opstillede og disse blev samlet sat på valg. Alle blev valgt  
uden modkandidater. Der var 3 kandidater der havde meldt sig som suppleanter: 
Vibeke Tejlmand fra VISM, som fik 12 stemmer,  
Claus Neergaard, som fik 10 stemmer og  
Henrik Pagh, som fik 7 stemmer.  
Vibeke og Claus tiltræder som suppleanter. 

 
 

4. Forslag til ny kontingentstruktur  
Ad 4: Formanden gennemgik den nye kontingentstruktur.  
Forslaget blev vedtaget enstemmigt. 
 
 
 
 



 

 
5. Forslag til budget 2021  

Ad 5: Formanden gennemgik den nye kontingentstruktur.  
Forslaget blev vedtaget enstemmigt. 
 
 

6. Eventuelt 
Ad 6: Formanden takkede den afgående bestyrelse for mange års stort arbejde, 
og lover at afholde nytårskur, så snart corona tillader dette, hvor den afgåede 
bestyrelse samt Frivillige Netværket indbydes til en lille ceremoni. 

 
 
 
Således passeret, 
Næstved, 15/12-2020 
 
Charlotte Nymand Schwartzlose 
Formand  


