EH
Erhvervsforum Hornsherred
Referat af stiftende generalforsamling d. 14. november på Gershøj Kro.
Valg af diregent: Arne
Valg af referant: Christina Ruparelia
Vi var: 21 fremmødte på stiftende generelforsamling.
Baggrunden for foreningen:
Potentialet for at skabe endnu mere forretning i nærområdet. der findes en del både større og mindre
virksomheder. Vi mener at der er et behov for at vi får et netværk her i Hornsherred. Hvor vi kan udveksle
nogle erfaringer, tiltrække andre virksomheder, give hinanden nogle flere forretninger. dette skulle gerne
give flere tilflyttere til området.
Vedtægter:
Det bliver indføjet i vedtægterne at kassereren kan disponere alene på kontoen, således at der kan føres
netbank mm.
Det ændres i vedtægterne at der bliver stemt om 3 medlemmer det ene år og 2 det andet år .og det skal
være således at kassereren og formanden bliver valgt i hvert sit år. Begge dele bliver hvert 2 år.
Suppleanterne kan inviteres af bestyrelsen til bestyrelsesmøder. suppleanterne har ikke stemmeret.
der bør være en revisor. og den bør vælges men skal ikke være en ekstern. Der skal vælges en revisor og en
revisor suppleant. Vælges hvert år til generalforsamlingen.
Ændringer i stk. 1a: vedligeholde og fremme et positivt erhvervsklima i Hornsherred forslag vedtaget
Hvornår skal vi mødes:
Hvor tit skal vi mødes: Vi mødes hver torsdag i lige uger
Hvornår: tidspunktet bliver fra 19-21
Hvor: det bestemmer bestyrelsen
Forslag til fremtidigt arbejde
Invitere gæster hver 2. måned
Se/Besøge virksomheder
Gruppe til nystartet virksomheder
lobby arbejde ift. lejre og Frederikssunds kommune
fx. forberede mobil/bredbånd netværk
Etablere nogle erhvervshuse hvor der sidder nogle konsulenter til at yde bistand til nye og ny etablerede
virksomheder Morten Kremmer er igang med noget arbejde i forhold til kommunen og forsøger at få dem
til at bryde med reglerne omkring offentligt og privat.
Brede i samarbejde på tværs af de to kommuner. og danne en bro. evt. med noget konkurrence.
Ide kasse hvor alle har muligheder for at komme med forslag til hvordan vi kunne skabe noget vækst mm.
Kan gøres på nettet.
Kort sigt:
vi skal have fat i de virksomheder der er her i hornsherred. således at vi kan blive flere medlemmer. på den
måde kan vi opnå flere af vores langsigtede mål.
Forslag til budget og kontingent:
* Der blev stillet spørgsmål til antallet af annoncer og prisen. Vi har fået en begrænset adgang til banken. vi
har løbende fået oplysninger fra banken omkring hvad saldoen har været. ud af det Morten har set har der
ikke været indbetalt det på kontoen som der burde. Men Morten har ikke kunne tjekke det op til idag.
Samtidig har flere virksomheder valgt at fylde lidt mere. Der har været 20 selskaber der har sagt ja til at
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komme i annoncen. Og alle havde ikke indbetalt. Der kommer styr på regnskabet til næste bestyrelses
møde.
Hvad skal kontingentet være: Kontingent på 1000.00 kr. plus moms. for et års medlemsskab .
Valg af betyrelsen:
- stort tillykke til Arne Stentoft, Morten Steen Nielsen, Morten Kremmer, Mogens Cortsen, Daniel Jensen
Arne Stentoft blev valgt som formand
Daniel Jensen blev valgt som kasserer
Suppleanter
Christina Sahler Ruparelia
Trolle Mikkelsen
Revisor
Lene Cortsen
Revisorsuppleant:
ingen blev valgt
Næste møde er d. torsdag d. 28. november kl 19:00 på Gershøj kro.
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