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Formandens beretning

I sidste års beretning nævnte jeg at vores ambitioner for samarbejdet 
med Næstved Erhvervsforening (NEF) endnu ikke helt var indfriet, og 
at vi havde taget initiativ til yderligere dialog med NEF. Nærmere 
betegnet et møde den 29. juli sidste år, hvor Torben Larsen, Uffe 
Nielsen, Torben Johansen og jeg drøftede vores relation og 
muligheder. Mødet førte blandt andet til at Torben Larsen efterspurgte
vores input til NEF's strategiseminar 25. september. 

Dette tema blev grundigt behandlet på Rådgiverforum Næstveds møde
i august 2015, og naturligvis kan jeg og vi nemt få øje på vores aftryk 
i den strategi, som NEF siden har lagt for dagen.

Jeg kan også få øje på en god trend i vores samarbejde med NEF siden
vi første gang mødtes og selv foreslog at levere et bestyrelsesmedlem 
som et element i et samarbejde. The rest is history, som man siger, nu
hvor vores mand i NEF's bestyrelse Torben Johansen er blevet 
foreningens formand og hvor vi udover strategi-snakken gennemførte 
et godt fælles arrangement med Alexandra Krautwald i marts. For ikke
at tale om at vi igen fik lov til at levere et højdepunkt under NEF's 
generalforsamling i form af Iværksætterprisen, som gik til Noers.

Det er mit indtryk at Rådgiverforum Næstved leverede et fornuftigt 
bidrag ved begge disse begivenheder. Og vi har netop sagt ja til at 
være en del af NEF's arrangement den 9. juni i år om forstyrrelser.

I efteråret stiftede viogså bekendtskab med Næstved Erhvervs nye 
direktør Rasmus Holst-Sørensen. Det skete i forbindelse med at vi 
tilbød Næstved kommune bistand med bedring af vores placering i DI-
analysen. Dette skete vel at mærke efter en grundig behandling af 
emnet på vores oktober-møde. Et naturligt skridt vil jeg mene, efter at 
96. pladsen blev offentliggjort 1. september. Kommunen takkede nej, 
skulle nok klare den sag selv. Hvilket vi naturligvis håber og forventer.

I forundring herover kontaktede jeg Næstved Erhverv, hvor direktør 
Rasmus med det samme inviterede til et samarbejde i form af en 
samarbejdsaftale, og bad også om input til styrkelse af Næstved 
Erhverv. Sidstnævnte blev drøftet på vores møde i november. 



Vores drøftelse omkring samarbejde med Næstved Erhverv har været 
grundig. Undervejs kom det frem i dialogen, at Næstved Erhverv har 
mere end vanskeligt ved at afholde sig fra at yde den rådgivning, som 
det ellers hedder sig at man ikke yder. Skulle vi så indgå et 
samarbejde med et kommunalt foretagende og dermed blåstemple at 
Næstved Erhverv åbenlyst påfører private rådgivningsvirksomheder 
skattefinansieret  konkurrence? Næstved Kommune har udvidet viften 
af gratisydelser til erhvervslivet, omfattende gratis 
rekrutteringsassistance samt andre hr-ydelser. Det var en overvejelse 
værd. 

Omvendt kan det siges at vi med en samarbejdsaftale tager et endda 
stort skridt i forhold til at fuldføre vores vision om at synliggøre lokale
kompetencer og samle gode kræfter til gavn for byen. Ergo har vi 
indgået aftalen, som ifølge udtrykkeligt ønske fra Næstved Erhverv 
naturligvis omfatter alle de brancher, som er repræsenteret i RGFN. 
Aftalen blev -tilfældigvis- underskrevet i går, og Næstved Erhverv 
udsender pressemeddelelse herom.

Aftalen omfatter ikke kun Rådgiverforum Næstveds medlemmer af 
formelle årsager – kommunen må ikke favorisere en udvalgt gruppe. 
Så vi har arbejdet i en større sags tjeneste og samtidig gavnet os selv.

Det er en del af aftalen med NE at gennemføre årlige tiltag sammen. 
Og det har vi allerede taget hul på med Krautwald-mødet og NE's 
møde om VæksthusSjælland i februar. 

RGFN har også været repræsenteret i det tiltag, som førte til 
udsendelsen af det imponerende Børsen-indstik ”Næstved har Talent”. 
Det er vi fortsat, og mere er på vej fra den kant.

Samlet set kan vi vel godt være tilfredse af vores samspil med 
omgivelserne i det forgangne år. Et mål kunne være også at have en 
aktie i den årlige nytårskur i Ridehuset, herunder at levere det indslag,
som plejer at være en del af det arrangement. 

Indadtil mistede vi nogle medlemmer ved gentegningen i 
eftersommeren. Nye er kommet til, men der er et netto-fald. Vi var 12 
til august-mødet. Siden færre, og kun 5-6 stykker til vores 
juleafslutning på Cafe31. 

Skal vi ligefrem sige det sådan at vores omgivelser agter os mere, end 



vores egne medlemmer gør? I hvert fald er det ikke lykkedes for

bestyrelse at give vores ordinære interne møder et indhold med bred 
appel. Og derfor har vi i foråret brugt kræfterne på de nævnte andre 
ting. Hvilket vi heldigvis er sluppet fornuftigt fra.

Dette er også baggrunden for det forslag, som senere skal behandles 
på denne generalforsamling.

Uanset hvad, så har vi en forening med et godt navn og en 
imponerende medlemskreds. Vi nyder anerkendelse og respekt i vores
omgivelser, og vi har en stærk økonomi, som giver os en pæn 
handlefrihed. Der er altså en del at bygge videre på

Jeg vil gerne benytte lejlighed til at takke bestyrelsen for et godt og 
inspirerende samarbejde.

Med venlig hilsen
Kristian Skov-Andersen
formand


