
NYHEDSbrevAKTIV i vækst & udvikling

Referat fra Generalforsamling i AKTIVerhverv 2018
Tirsdag den 6. februar 19.45 - På Jerlev Kro

Formand Martin H. Lund bød velkommen.
Dagsorden ifølge vedtægter.
1. Valg af dirigent

• Søren Olesen blev valgt som dirigent

2. Formandens beretning
• Formand Martin H. Lund berettede om foreningens aktiviteter i 2017, og så lidt frem 

mod det der skal ske i 2018 – beretningen blev godkendt. 
• VingstedMessen’s fremtid blev drøftet, idet bestyrelsen ønskede et mandat til at tage 

de nødvendige tiltag og beslutninger når overvejelserne om at planlægge og 
gennemføre VingstedMesse 2019 allerede skal drøftes sidst på året. VingstedMessen er 
nævnt i foreningens vedtægter.

• Disse bemærkninger blev nævnt: - Vil opfordre bestyrelsen til at arbejde for messen –
Find et tema for messen, den ene hal med lokale udstillere, den anden med et tema –
VingstedMessen har noget at byde på – Det bliver sværere at tiltrække udstillere –
Gårdbutikker med tema fra jord til bord – Tiden er løbet fra messer – Fødevarer er en 
trend i tiden, lav evt. et samarbejde med Vingsted hotel og konferencecenter der har 
stor fokus på de lokale råvarer – FoodMesse i Herning hvert andet år – Vi skal op på 
min. 70 udstillere – Brug Roberthus.

• Der var enighed om, at bestyrelsen kan træffe beslutning.
• Slides fra formandens beretning er tilgængelige på foreningens hjemmeside 

www.aktiverhverv.one

3. Aflæggelse af regnskab
• Kasserer Find B. Schmidt gennemgik årsrapporten der viste et underskud på tkr. 26 –

underskuddet påvirket af omkostninger i f.m VingstedMesse 2017, som desværre måtte 
aflyses. 

• Årsrapporten tilgængelig på foreningens hjemmeside www.aktiverhverv.one

4. Indkomne forslag
• Der var ingen indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent
• Kontingentet for 2018 blev fastsat til kr. 750,00 + moms 

6. Valg til bestyrelsen:
• Find B. Schmidt – genvalgt
• Erik Jensen – genvalgt
• Dennis Hansen - nyvalgt
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7. Valg af 2-3 suppleanter til bestyrelsen
• Yvonne Kristensen – nyvalgt 
• Svend Erik Andersen – genvalgt
• Clas S. Sørensen - nyvalgt

8. Valg af revisor
• Beierholm - genvalgt

9. Valg af revisorsuppleant
• Søren Sejr - genvalgt

10. Eventuelt
• Martin H. Lund takkede Hardy S. Nielsen, der trådte ud af bestyrelsen, for mange års 

indsats for foreningen, - bl.a. som formand.
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