
 

 

Generalforsamling i AKTIVerhverv 2022 

Tirsdag d. 22. februar ca. 20.00 
På Cafe Aftensang, Egtved Centret, Aftensang 10, 6040 Egtved 

 

 

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTER 

Referat: 

1. VALG AF DIRIGENT 
Evabeth Mønster blev valgt  
Hun Fremlagde formålet for foreningen 
Foreningens formål, er at fremme erhvervsudviklingen i den tidligere Egtved Kommune, der 
omfatter følgende sogne: Bredsten, Egtved, Jerlev, Nørup, Randbøl, Vester Nebel, Ødsted og Øster 
Starup. Dvs. at foreningen skal støtte såvel det etablerede erhvervsliv, samt medvirke til, at nye 
virksomheder etableres. Endvidere ønsker foreningen at præge debatten om hvilken 
erhvervsudvikling der skal ske i området. Endelig ønsker foreningen at øge kendskabet og 
samarbejdet mellem foreningens medlemmer 
 
 

2. FORMANDENS BERETNING 
Martin Lund præsenterede og fortalte om aktiviteterne i 2021 

• Præsenterede bestyrelsen og de aktive suppleanter 
• Præsenterede den nye hjemmeside som er blevet opdateret og fået nyt look  
• Samarbejde med politikere og andre erhvervsnetværk og deltagelse i 

erhvervskontaktudvalget. 
• Tiltrækning af uddannelsesinstitutioner til kommunen 
• Grøn omstilling og klima-partnerskaber 
• Attraktive erhvervsarealer i Vejle kommune (Ødsted og Egtved pt.) 
• Erhverv og arbejdskraft, bosætningsstrategi 
• Online erhvervsbriefing 

 

Aktivnet erhvervsnetværk hvor der er et morgenmøde om måneden med indlægsholdere: 

 Netværksmøde efter nedlukning 
 Dan Mejsner, By Mejsner i Egtved 
 Driftsforstyrrelser og konsekvenser 
 Netværkets muligheder og svagheder 
 Forretningsudviklingens kunst 



 

             

PLANLAGT I 2022 I AKTIVNET: 

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 FOR MEDLEMMER I AKTIVERHVERV 2021: 
 

• Generalforsamling juni 2021 med Indlæg af Christoffer Melson 
• Runkenbjerg og Vejle Ådal guidet tur med planer fra Kommunen 
• Virksomhedsbesøg Egtved Apotek v/Peter Merrild og Dialogmøde med Vejle 

kommune og Morten Damgaard 
• Erhvervskonferencen 2021- iværksætteri og innovation 
• Knøw-Pris uddelingen i Nørup Sognegård med prismodtager i 2022 Wellmore og 

Klimaenergi og foredrag med Jeppe Søe om mediernes manipulation  
 
 

PLAN FOR RESTEN AF 2022 I AKTIVERHVERV: 
 
• ”Mod til at være inkompetent”. marts 
• Besøg på Politiskolen. april 
• Virksomhedsbesøg v Beirholm. maj 
• Sommerarrangement. Juni/august 
• Gjorslev Gods. Sensommer 
• Erhvervskonferencen 2022. september 

 
 
Martin sluttede af med en tak til bestyrelsen og medlemmerne i foreningen. 

 



 

3. AFLÆGGELSE AF REGNSKAB 
Fremlæggelse af Frank fra BDO. 
Kommentar fra Formanden omkring manglende indbetalinger af kontingenter. 
Manglende tilskud fra Vejle Kommune til Knøw prisuddelingen, samt fritagelse af kontingent for 
Aktivnet medlemmer. 
Regnskabet viste en lavere omsætning og et underskud på ca. 22.000,- i 2021. 
Egenkapital på godt 300.000, - 
 
 

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.   
Det blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
 
§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. 
Det blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
 
 

5. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 
Forslag om at fastholde nuværende kontingent. 
Det blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
 
 

6. Valg til bestyrelsen: 
- På valg: 
- Rikke Sylvestersen modtager ikke genvalg 
- Dennis Hansen modtager genvalg 

Genvalgt 
- John Mathiasen modtager genvalg 

Genvalgt 
- Bjarne Thy opstiller og blev valgt 



 

 
7. VALG AF 2-3 SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN 

- Svend Erik Andersen og Rikke Sylvestersen blev valgt 
- Leif Christensen genopstiller ikke 
-  

 
8. VALG AF REVISOR 

BDO blev genvalgt. 
 
 

9. VALG AF REVISORSUPPLEANT 
Egtved revisionskontor blev genvalgt 
 
 

10. EVENTUELT 
Præsentation af den nye hjemmeside, nyhedsbrev samt etablering af Facebook gruppe ved Bjarne 
Thy. 
Formanden takkede Leif Christensen for hans store arbejde i bestyrelsen. 

 

 


	Generalforsamling i AKTIVerhverv 2022 Tirsdag d. 22. februar ca. 20.00
	På Cafe Aftensang, Egtved Centret, Aftensang 10, 6040 Egtved

