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Generalforsamling 2022

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



Beretning 2022
for

AKTIVerhverv



Bestyrelsen.



Bestyrelsens arbejde

Netværksdannelse
- Arrangementer 
- Virksomhedsbesøg
- AKTIVnet

Samarbejde med 
- Vejle Kommune og 
- Andre erhvervsnetværk
- Lokale foreninger



Ny hjemmeside og SoMe



Samarbejde med politikere 
og andre erhvervsnetværk

• Deltagelse i Erhvervskontaktudvalg

- Give Handel og erhverv
- Jelling turist og handel
- Børkophandel og erhverv
- CityVejle
- BusinessVejle, 
- VB
- Erhvervschefen, Borgmesteren, Kommunaldirektøren
- 2 politikere



Samarbejde med politikere 
og andre erhvervsnetværk

• Tiltrækning af uddannelsesinstitutioner 
klimaerhvervsskole, IT-universitet

• Grøn omstilling og klima-partnerskaber
• Attraktive erhvervsarealer i Vejle Kommune

- Ødsted og Egtved

• Erhverv og arbejdskraft, bosætningsstrategi
• Online erhvervsbriefing



AKTIVnet

• Spændende netværkskolleger
• Faglig og personlig inspiration
• Fast mødestruktur



AKTIVnet
2021

• Netværksmøde efter nedlukning

• Dan Mejsner, By Mejsner i Egtved

• Driftsforstyrrelser og konsekvenser

• Netværkets muligheder og svagheder

• Forretningsudviklingens kunst



AKTIVnet
forår 2022

Januar 
Ewii ved Best. Formand Anders Skovdal

Februar
Erhvervsdirektør, Sydbank, Morten Aasborg

Marts
”Mod til at være inkompetent - din styrke i fremtiden” v Evabeth Mønster

April
Den sociale aften med foredrag og middag

Maj
Workshop

Juni
Virksomhedspræsentationer



Medlemsarrangementer

• Faglige
• Virksomhedsbesøg
• Sociale
• Udflugter



Generalforsamling juni 2021
Indlæg af Christoffer Melson



Runkenbjerg og Vejle Ådal



Egtved Apotek
.



Erhvervskonferencen 2021
-iværksætteri og innovation

.



Knøw-prisen



2022
Det bliver endnu et fantastisk år

• ”Mod til at være inkompetent”. marts

• Besøg på Politiskolen. april

• Virksomhedsbesøg v Beirholm. maj

• Sommerarrangement. Juni/august

• Gjorslev Gods. Sensommer

• Erhvervskonferencen 2022. september



Tak til bestyrelsen og
tak til medlemmerne for 2021 

– trods alt
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Dagsorden.

4. Indkomne forslag

§5 sidste afsnit lyder:
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor
Ændres til:
Regnskabet udarbejdes af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor

Begrundelse:
Vedtægterne ønskes ændret fra revision til udarbejdelse af regnskab som følge af:
Kravene til det arbejde, der skal udføres ved revision forøges konstant 
Kravene til den dokumentation vi som forening skal udarbejde til revisor ved revision forøges 
også 
Som følge heraf vil omkostninger til revision også blive større 



• 5. BESTYRELSEN
• Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer. Valgperioden 

er 2 år. I ulige år afgår 3 medlemmer, i lige år afgår 4 medlemmer.
• Bestyrelsen konstituerer sig selv, hvorunder der vælges formand, næstformand, 

kasserer og sekretær.
• Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og har kompetence til at 

nedsætte udvalg ad hoc til at løse konkrete opgaver.
• I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til 
stede.

• Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den 
samlede bestyrelse. Foreningen kan kun hæfte med sin formue ved økonomiske 
dispositioner af enhver art, og foreningsmedlemmer herunder bestyrelsen, er 
således ikke personligt ansvarlige for foreningens forpligtelser.

• Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12, dog således første regnskabsår går 
fra stiftelsen til 31.12.1989. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen 
valgt registreret eller statsautoriseret revisor.



Dagsorden.

4. Indkomne forslag

§5
Efter afsnit ”I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen…” tilføjes nyt afsnit:
”Foreningen tegnes udadtil af 3 bestyrelsesmedlemmer.”

Begrundelse:
I dag skal alt godkendes i banken af hele bestyrelsen. Hvis vi laver en vedtægtsændring vil vi 
fremover kunne nøjes med underskrifter fra 3 bestyrelsesmedlemmer – udpeget af bestyrelsen 
selv og ikke faste medlemmer.



Generalforsamling 2022

Dagsorden.

6. Valg til bestyrelsen 

På valg:
- Rikke Sylvestersen. Modtager ikke genvalg
- Dennis Hansen. Modtager genvalg
- John Mathiasen. Modtager genvalg

Opstillet til bestyrelsen:
- Forslag: Bjarne Thy
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Dagsorden.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Opstillet:
- Rikke Sylvestersen
- Svend Erik Andersen 
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Generalforsamling 2022

Dagsorden.

8. Valg af revisor 

Opstillet:
- BDO revisor v. Lillian Mikkelsen

9. Valg af revisorsuppleant

Opstillet:
- Egtved Revisionskontor
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2022
Det bliver endnu et fantastisk år

• ”Mod til at være inkompetent”. marts

• Besøg på Politiskolen. april

• Virksomhedsbesøg v Beirholm. maj

• Sommerarrangement. Juni/august

• Gjorslev Gods. Sensommer

• Erhvervskonferencen 2022. september



Mod til at være 
inkompetent - din styrke i 
fremtiden 
- hvorfor tør vi ikke vise 

mod, når vi bliver 
udfordret på vores 
ledelse? 

Tirsdag d. 29. marts 7.30





Beirholm















2022
Det bliver endnu et fantastisk år

• ”Mod til at være inkompetent”. marts

• Besøg på Politiskolen. april

• Virksomhedsbesøg v Beirholm. maj

• Sommerarrangement. Juni/august

• Gjorslev Gods. Sensommer

• Erhvervskonferencen 2022. september



Tak for indsatsen – det er godkendt!
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