Generalforsamling i AKTIVerhverv 2016
Tirsdag d. 9. februar ca. 20.15
På Jerlev Kro, Vilstrupvej 4, 7100 Vejle

Dagsorden ifølge vedtægter.
1. Valg af dirigent
Søren Olesen blev indstillet og valgt som dirigent
2. Formandens beretning
Martin H. Lund berettede om året 2015’s aktiviteter i AKTIVerhverv. Præsentationen på
Power Point blev underbygget af Martins uddybende (og humoristiske) beretning om de
meget forskellige aktiviteter erhvervsforeningen gennem 2015 havde sat i søen. Bl.a.
besøget på Blue Horse, turen til Christiansborg, VingstedMesse 2015, Knøw-prisen,
erhvervsbiler til PostDanmark Rundt og erhvervsnetværket AKTIVnet.
Der var også et kig ind i 2016 med de tanker der allerede var diskuteret i bestyrelsen.
Præsentationen kan ses på www.aktiverhverv.dk
Beretningen blev taget til efterretning og godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab
Kasserer Find B. Schmidt gennemgik Årsrapporten og noterne for 2015.
Regnskabet viser et overskud på tkr. 49, og en egenkapital på tkr. 280.
Regnskabet er ligeledes tilgængelig på www.aktiverhverv.dk
Regnskabet blev taget til efterretning og godkendt.
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent

I fortsættelse af en generalforsamlingsbeslutning i 2014, reguleres kontingentet med 5%,
dvs. kontingentet foreslås fastsat til kr. 670 + moms for 2016.
Indstillingen og beløbet blev godkendt af generalforsamlingen.
6. Valg til bestyrelsen:
 Erik Jensen
 Clas Schilling Sørensen
 Find B. Schmidt

modtager genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg

Forslag fra bestyrelsen til udvidelse af bestyrelsen til 7 personer med et nyt
bestyrelsesmedlem:
 Leif Christensen, Meny Kaffe
Alle blev valgt til bestyrelsen.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller, at der bliver valgt 3 suppleanter til bestyrelsen, og disse blev
indstillet:
 Jan E. Nielsen
 Heidi Normann Bech
 Anne-Lis Gjødsbøl
I nævnte rækkefølge.
Alle blev valgt i nævnte rækkefølge.
8. Valg af revisor
Bestyrelsen indstillede RSM plus som foreningens revisor.
Indstillingen blev vedtaget.
9. Valg af revisorsuppleant
Bestyrelsen indstillede Marianne Christoffersen fra RSM plus som suppleant.
Indstillingen blev vedtaget.
10. Eventuelt
Martin H. Lund opfordrede de fremmødte til at være opmærksomme på potentielle emner
til medlemskredsen – der er løbende en udskiftning, og derfor er det nødvendigt, at nye
medlemmer kommer til. Han takkede også for det fine fremmøde og håbede at se alle til
foreningens kommende arrangementer

Evabeth Mønster roste bestyrelsen for det arbejde der var udført i 2015 – og der var bred
enighed om, at der var gode aktiviteter og god aktivitet i foreningen.
Dirigenten Søren Olesen takkede for en spændende og informativ generalforsamling og
afsluttede generalforsamlingen.

Ødsted, den 10. februar 2016/Erik Jensen

