Generalforsamling i AKTIVerhverv 2014
Generalforsamling AKTIVerhverv – kl. 19.30 onsdag den 26. februar 2014 på Vandel Kro

Referat
Der deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden:
Valg af dirigent
Jan Hedegaard, Baker Tilly valgt til dirigent

Formandens beretning
Formanden for AKTIVerhverv Hardy Stagelund Nielsen aflagde beretning for 2013 – beretningen kan ses på
hjemmesiden www.erhverv-egtved.dk

Aflæggelse af regnskab
Årsrapport for 2013 omdelt.
Find B. Schmidt gennemgik regnskabet med disse hovedtal:
Nettoomsætning

kr. 484.080

Direkte omkostninger

kr. 413.123

Andre eksterne omkostninger

kr. 134.411

Finansielle indtægter

kr.

Årets resultat (negativt)

kr. 62.127

Aktiver

kr. 229.897 (heraf indestående kr. 228.364)

Gæld

kr. 41.015 (heraf skyldig moms kr. 29.628)

Egenkapital

kr. 188.881

1.327

Formanden kommenterede regnskabet med disse kommentarer:
Regnskabet præget af ekstraordinære aktiviteter i 2013, bl.a. VingstedMesse (satsning på ny markedsføring
og ny aktivitet på messen – ”outletområdet”), nyt navn og logo og erhvervsforeningens 25 år jubilæum.

Øvrige bemærkninger fra deltagerne:
AKTIVerhverv er med til at samle erhvervslivet
Det bør tilstræbes at VingstedMessen balancerer økonomisk.
For at tiltrække flere lokale og flere af medlemmerne til at deltage i messen, kunne det overvejes at give
medlemmer en rabat på standlejen.
Det blev besluttet, at der var fri entre til messen – det har kostet på indtægtssiden, men har helt sikkert
genereret mange flere gæster.
Når der bliver lagt budget, bliver der ikke budgetteret med underskud,- men balance.
Regnskabet godkendt

Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen om øget kontingent til kr. 600 / år ekskl. moms (+ kr. 100)
Der blev stillet et tillægsforslag til bestyrelsens forslag (Arne Andersen):
Fra og med 2015 reguleres kontingentet automatisk med 5% – stigningen rundes op til nærmeste 10kr.
Det betyder, at kontingent for 2015 vil være kr. 630 + moms.
Dirigenten og forsamlingen godkendte tillægsforslaget.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag med tillægsforslaget blev sat til afstemning – 13 af de 17 fremmødte stemte for, ingen
stemte imod.
Kontingent for 2014 er dermed kr. 600 + moms

Valg til bestyrelsen
På valg var Karen-Else Lie Hansen, Clas Sørensen og Erik Jensen
Karen-Else Lie Hansen ønskede ikke genvalg
Genvalgt blev:



Clas Sørensen
Erik Jensen

Nyvalgt:


Find B. Schmidt

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Valgt blev:



Anne-Lis Gjødsbøl
Jens Peder Pedersen

Valg af revisor
Valgt blev:
Baker Tilly Godkendt Revisionspartnerselskab

Valg af revisorsuppleant
Valgt blev:
Søren Sejer Andersen, Baker Tilly, Godkendt Revisionsselskab

Eventuelt
Bestyrelsesmedlem Clas Sørensen takkede bestyrelseskolleger for et godt og frugtbart samarbejde

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Den 27. februar 2014 – referent Erik Jensen

