Generalforsamling 2013
Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 25. februar 2013 kl. 20.45 på Vingsted hotel og
konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten
Formand Hardy Stagelund Nielsen bød velkommen og opfordrede til præsentation af 21 deltagerne med
navn og virksomhed. Herefter var der klar til erhvervspolitisk duel mellem formand for Natur og
Miljøudvalget, borgmesterkandidat Søren Peschardt (S), og formand for Kultur- og Erhvervsudvalget
Dan Arnløv Jørgensen (K), på visioner for erhvervslivet i Vejle Kommune, herunder vores område.
Under duellen blev der serveret et glas vin og forret i form af tapas. Kaare Johansen, journalist på VAF,
var glimrende ordstyrer på en interessant og aktuel debat. Efter debatten blev der i restauranten serveret
en 2 retters veltillavet middag. Til efterfølgende generalforsamling var der 19 personer tilstede, heraf 16
stemmeberettigede medlemmer.
1) Valg af dirigent
Find Schmidt valgt
2) Formandens beretning
Hardy Stagelund Nielsens beretning følger referatet.
Formandens beretning blev herefter godkendt med akklamation.
3) Aflæggelse af regnskab
Revisor Find Schmidt aflagde det reviderede regnskab, der viste et underskud på 21.204 kr. hvorefter
foreningens egenkapital udgør 251.009 kr. Der blev ytret ønske om at regnskabet indeholder 3 år, da
Vingstedmessen hvert andet år i høj påvirker regnskabet, så det er vanskeligt at sammenligne 2 år. Der
var ligeledes spørgsmål til kommende planer for Vingstedmessen. Messeudvalget planlægger at messen
økonomisk hviler i sig selv uden stort overskud. Fra 2015 har Vingstedcentret varslet prisstigning pga.
en større satsning på messeafholdelse. Den konkrete betydning for Vingstedmessen er endnu ukendt og
vil blive vurderet løbende af bestyrelsen. Regnskabet godkendt med akklamation.
4) Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 11. februar 2013)
Bestyrelsen har fremsendt forslag om bemyndigelse til bestyrelsen om at ændre erhvervsforeningens
navn samt logo. En mulighed er præsentation 20/9 2013 ved foreningens 25 års jubilæum. Kurt
Pedersen henviste til, at nuværende logo (Robert Jacobsens skulptur) er fremstillet af en
smedeiværksætter og fremlagde ønske om at navnet ikke indeholder ”Egtved”, da det vil kunne
udelukke nogen. Martin Lund spurgte, hvad man vil signalere med navneændringen?
Formanden svarede, at formålet er at finde et kortere og mere dækkende navn til glæde for foreningens
samarbejdspartnere

5) Fastsættelse af kontingent
Uændret kontingent vedtaget for 2013: kr. 500,- + moms
6) Valg til bestyrelsen
Svend Erik Andersen, Dansk Indkøb A/S og Martin Lund, Egtved-Ødsted-Ø. Starup Dyrlæger blev
nyvalgt, Hardy Stagelund Nielsen, Arkimentor ApS blev genvalgt.
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Jens Peter Pedersen, Vejle Brand og Morten Frølich, EWeb Systems blev valgt.
8) Valg af revisor
Find B. Schmidt, Dansk Revision blev genvalgt
9) Valg af revisorsuppleant
Søren Sejer Andersen, Dansk Revision blev genvalgt
10)Eventuelt
Karen-Else Lie Hansen omtalte Vejle Erhvervsudviklings ide om at etablere Udviklingspark Egtved i
Roberthus. ´
Formanden opfordrede medlemmerne til at tænke tiltag i andre byer end Egtved.
Dirigent Find B. Schmidt afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. Hvorefter
Hardy Stagelund Nielsen afsluttede med tak til dirigent og fremmødte.
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