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Generalforsamling 2016

Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen 
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt



Beretning 2016
for

AKTIVerhverv



Bestyrelsen og bestyrelsesmøder.



12 møder og et ocean af emails

- Visionsdrøftelser af bestyrelsens arbejde
- VingstedMessen
- Knøw-prisen 2015
- Medlemsarrangementer
- Erhvervsjord v Egtved og Ødsted
- Iværksætter/erhvervsgangen på Roberthus
- ad hoc opgaver



Nyhedsbrev.
- 4-6 gange årligt på mail.
- Almen orientering og nyheder
- Invitationer til arrangementer

www.aktiverhverv.dk
- Orientering om foreningen
- Nyheder
- Aktivitetskalender og referater

http://www.aktiverhverv.dk/


AKTIVnet

For medlemmerne der lige vil hvile hjernen 
og sludre med en kollega



AKTIVnet
• 29 medlemmer

• Formål:
• At skabe et socialt og fagligt netværk

• Målgruppe:
• Virksomhedsejer – virksomhedsledere – ledere i nøglefunktioner

• Vi sørger for alt det praktiske:
• Vingsted Hotel og Konferencecenter som fast mødested
• Gode faste rammer for 10 til 11 møder årligt
• Hver 4. tirsdag i tidsrummet 7.30 og 9.00

• Du får: 
• Spændende netværkskolleger
• Faglig og personlig inspiration



AKTIVnet
• Hvordan håndterer vi pressede situationer

• Kan vi blive klogere på fremtidens kunde

• ”Danmarks bedste arbejdsplads” og ”bedst til kunder”

• Netværk – hvorfor er det vigtigt, men også svært

• Ledelse i små virksomheder

• Virksomhedspræsentationer: Vingsted; Roust Consult; 
Arkimentor.

• Besøg på Lalandia

• Socialt arrangement på Bredehus



VingstedMessen 2015



VingstedMessen 2015



VingstedMessen 2015



VingstedMessen



Knøwpris

• Lars Jørgensen, L J Maskinteknik



Post Danmark rundt



Medlemsarrangementer

• Faglige

• Virksomhedsbesøg

• Sociale

• Udflugter



Blue Hors



















Mest omtalte nye initiativ
i

2015



Singlefest på Kauslunde kro



Singlefest på Kauslunde kro



Singlefest på Kauslunde kro



2016,2017

• Faglige og sociale møder

• Virksomhedsbesøg

• AKTIVnet

• Samarbejde/dialog med lokalrådene

• Iværksætteri på Roberthus

• Borgermøde m Christel Schaldemose 

• Tur til Bruxelles og EU-parlamentet



Tak for et fantastisk 2015
Lad os sammen gøre 2016 lige godt



Tak for et fantastisk 2015
Lad os sammen gøre 2016 lige godt


