Referat generalforsamling 2015
Referat fra generalforsamlingen i AKTIVerhverv den 18. februar 2015 på Hotel Bredehus
Arrangementet startede med spisning og networking, og blev efterfulgt af et spændende indlæg ved
formanden for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Husted Damsgård. Både udfordringer og konkrete
problemstillinger i forhold til begrebet Udkants Danmark fik ord med på vejen. Og hvad er det vi kan gøre
lokalt, – hvad er det vi kan gøre ved at samarbejde m.v. Indlægget affødte helt naturligt en masse
spørgsmål fra de 24 fremmødte medlemmer.
Herefter bød formanden for AKTIVerhverv Hardy Stagelund Nielsen velkommen til generalforsamling i
AKTIVerhverv.
Dagsorden (vedtagelser og kommentarer indsat):
Valg af dirigent:

Jan Hedegaard fra Baker Tilly blev valgt

Formandens beretning:

Formanden aflagde beretning om foreningens aktiviteter i 2014

Beretningen blev vedtaget
Aflæggelse af regnskab:
Bestyrelsesmedlem Find B. Schmidt gennemgik regnskabet der udviste et overskud på tkr. 41 og en
egenkapital på tkr. 231. Regnskabet blev vedtaget
Indkomne forslag:
Bestyrelsen fremsatte forslag til ændring i vedtægterne
Forslagene var fremsendt til medlemmerne jfr. bestemmelserne i vedtægterne
Forslagene havde karakter af præciseringer og blev vedtaget
Vedtægterne kan ses på AKTIVerhverv’s hjemmeside.
Fastsættelse af kontingent:
Ingen ændring
Den automatiske regulering vedtaget på generalforsamlingen i 2014 er således fortsat gældende
Kontingent for 2015 er kr. 630 + moms

Valg til bestyrelsen:
På valg var
Hardy Stagelund Nielsen (ønskede ikke genvalg)
Svend Erik Andersen (modtog genvalg)
Martin H. Lund (modtog genvalg)
Nyvalgt blev:
Niels Kjeldgaard

Valg af min. 2 suppleanter:
Nyvalgt blev
Hardy Stagelund Nielsen
Anne-Lis Gjødsbøl (modtog genvalg)
Jens Peder Pedersen (modtog genvalg)
Suppleanterne er valgt i den rækkefølge

Valg af revisor:

Baker Tilly (modtog genvalg)

Valg af revisorsuppleant:

Søren Sejr (modtog genvalg)

Eventuelt
Næstformand Clas Sørensen takkede Hardy Stagelund Nielsen for hans store arbejde i bestyrelsen
Svend Erik Andersen orienterede om et arrangement hvor medlemmerne inviteres til bl.a. at besøge
Christiansborg – nærmere information kommer ud snarest
Jan Hedegaard afsluttede generalforsamlingen

19. februar 2015 / Erik Jensen

