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Referat fra Generalforsamling i AKTIVerhverv 2021 
Torsdag den 3. juni kl. 20.00 

På Vingsted Hotel og Konferencecenter 
 

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 2020, 
og så lidt frem mod det der skal ske i 2021 – beretningen blev godkendt uden yderligere 
kommentarer fra de fremmødte.  Slides fra formandens beretning er tilgængelige på 
foreningens hjemmeside www.aktiverhverv.one   
 

3. Aflæggelse af regnskab: Frank Barrit, BDO gennemgik regnskabet, hvilket var yderst 
tilfredsstillende. Regnskabet bærer præg af, at der ikke har været meget aktivitet det seneste 
år. Årsrapporten er tilgængelig på foreningens hjemmeside www.aktiverhverv.one 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Indkomne forslag: Forslag til vedtægtsændring i §5 fra banken. For at underskriftsprocessen 
gøres nemmere skal kun tre fra bestyrelsen underskrive fremadrettet i stedet for alle i 
bestyrelsen. Dvs. ”bestyrelsen tegnes udadtil af kun 3 bestyrelsesmedlemmer” Dette forslag er 
dog kommet ind for sendt og medbringes derfor til generalforsamlingen 2022. 
 

5. Fastsættelse af kontingent: Kontingentet for 2021 blev fastsat til kr. 790,00,- + moms  
 

6. Valg til bestyrelsen:  
 Yvonne Kristensen – Genvalgt 
 Aksel Grosen – Valgt 
 Jan Nielsen – Genvalgt 
 Martin Lund – Genvalgt 

 
7. Valg af 2-3 suppleanter til bestyrelsen:  

 Svend Erik Andersen – Genvalgt 
 Leif Christensen, Mokkaffe – Genvalgt 
 Bjarne Thy, Insikt – Valgt 

 
8. Valg af revisor: BDO – Genvalgt 

 
9. Valg af revisorsuppleant: Egtved Revisionskontor – Genvalgt  
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10. Eventuelt: 
 John Mathiasen, Ulvedal Ost, slår et slag for at flere skal melde sig ind i AktivNet og 

opfordrer folk til at tage med som gæst. Medlemslisten ses på hjemmesiden 
www.aktiverhverv.one  

 Jan Nielsen, Jysk Video Teknik, fortæller at der snarest sendes en mail rundt vedr. GDPR 
til alle i foreningen, omkring firmanavne på hjemmesiden. 

 Lars Schmidt beretter omkring det kommende arrangement d. 01.07.2021 hvor vi skal 
se nærmere på naturen i Vejle Ådal. 

 Lars Schmidt stiller spørgsmålstegn ved medlemstallet og Martin Lund tilkendegiver at 
vi godt kunne bruge flere medlemmer i foreningen.  

 Svend Erik Andersen beretter om Åben Mark arrangement d. 12/6 overfor Silo Trans i 
Ødsted, hvor man kan høre mere om jorden der er udlagt til erhverv. 

 
 

Slutteligt takkede Martin H. Lund for den flotte opbakning igen i år samt opfordrer medlemmerne til at 
deltage i arrangementerne, så vidt muligt. 

  


