Referat af generalforsamling d. 14. januar, 2016 afholdt i ”Bymidten 10” i Skibby.
Referent: Arne – vi var 9 fremmødte.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
1.1 Valg af stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af arbejdsplaner og budget for det kommende års arbejde
5. Fastlæggelse af kontingent
- a. Kontingent for enkeltperson
- b Kontingent for virksomheder, organisationer, institutioner m.v.
- c. Kontingent for bidragydende kommuner
6. Indkomne forslag
7. Valg af 2 medlemmer og formand til bestyrelsen, jfr. § 4
8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

1. Valg af dirigent:
Dennis
2. Formandens beretning
Dags dato er vi 28 medlemmer – med et typisk fremmøde til møder og aktiviteter på 10 – 15 personer.
Vi var medarrangør af
 Big Future Konference på Kirke Festivallen i Sæby den 4. sept. 2015
 Iværksætterugen i uge 47 i 2015 samarbejde med Lejre Kommune og Lejre Erhvervsforum
I dag har vi skabt en god kontakt til Lejre Erhvervsforum og der er konkrete planer i støbeskeen
Vi får løbende information fra Lejre Kommune og bliver inviteret til samarbejde og møder
Vi er også blevet inviteret til et samarbejde med Frederikssund Erhverv – begynder for alvor i 2016.
I foråret 2015 har vi afholdt en 9 møder, heraf tre virksomhedsbesøg:
1) Virksomhedsbesøg hos Gottlieb A/S den 8. januar
2) Mødet hos ”Klask” d. 22. januar, ved Ejendomsselskabet (Bjarne)
3) Mødet hos ”Klask” d. 5. februar, med temaet ”EH fokuserer globalt!” (Morten Kremmer)
4) Møde på Gershøj Kro d. 19. februar, ”Virksomhed i Hornsherred” (Klimashop præs. + Thomas Hørdam)
5) Møde på Gershøj Kro den 19/3, præsentation af Trasbo It + sparring på idé
6) Virksomhedsbesøg d. 9. april, hos ”LBA Biler Aps”, Roskilde.
7) ”Brug sociale medier professionelt” på Gershøj Kro den 23. april (Hannibal Media)
8) ”Hvordan holder du fokus i din virksomhed” på Gershøj Kro den 21. maj
9) Virksomhedsbesøg hos Hoffmann A/S i Skibby den 2. juni
Vi gennemførte en spørgeundersøgelse om ønsker medlemmerne i juni. Konklusionen var:


EH arrangerer møder eller arrangementer hver 3. uge fra 18.30 – 21,
hvor vi går efter at der hver gang er et tema for foredrag eller virksomhedspræsentation og diskussion / sparring medlemmerne i
mellem og naturligvis markedsplads.
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Vi spiser sammen til hvert møde
EH giver maden som vi køber hos fx Linie C, så vi får mindre flæsk
Vi mødes ofte i Skibby - vi har fået et fint gratis lokale stillet til rådighed. Nogle gange besøger vi i stedet en virksomhed andet
sted, :-)
En gruppe på 2 - 3 medlemmer får ansvaret for at arrangere og gøre klar til mødet.
Hvert møde følger en struktur og tidsramme

I efteråret 2015 har vi afholdt 6 møder:
10) ”Sparring / rådgivning – udvikling af din virksomhed” ved Playing Field og Arne Stentoft den 20 august.
11) ”De første svære år” med besøg af Chris Is + oplæg af Klask og MC-tech, den 10. september.
12) ”Brug af sociale medier til markedsføring” med oplæg af EH medlemmerne: Hannibal Media og
Klimashop samt E-bogholderen den 1. oktober.
13) ”Jura i små virksomheder” den 22. okt. med Ann Christina Rindom Sørensen.
14) Virksomhedsbesøg den 12. nov., Østergaard Mosteri.
15) Julefrokost den 3. dec. med overraskelse og oplæg ved Johan Scheel Lejre Erhvervsforum.
Hvad jeg håber se ske i de kommende år:
 Forstærket samarbejde med Lejre Erhvervsforum (de har ca. 200 medlemmer, men tilsvarende
fremmøde som os!)
 Større brobygning og samarbejde med Frederikssund Erhverv
 At medlemsskaren vokser til 100 – evt. med én eller flere underafdelinger, fx Skibby Aktive
 At nye virksomheder i Hornsherred automatisk bliver inviteret til et EH møde med mulighed for sparring
fra EH
 At vi påvirker politikernes beslutninger, som vedrører virksomhederne i Hornsherred.

3. Fremlæggelse af årsregnskab og budget for det kommende år
Regnskabet blev godkendt – budgettet med det forbehold at den nye bestyrelse lægger et mere ambitiøst
budget i det første kvartal for det kommende år.

4. Fremlæggelse af arbejdsplaner for det kommende års arbejde
De kommende 2 møder er planlagt og planen er at det første kvartal kører efter samme skabelon som 2.
halvår 2016. Herefter opfordres den nye bestyrelse til at lægge planer for den sidste del af året.

5. Fastlæggelse af kontingent
Kontingentet blev fastholdt på 1.000,- + moms for et års medlemskab med det forbehold at den nye
bestyrelse fremlægger et mere ambitiøst budget for 2016.

6. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen og formand, jfr. § 4
Morten Steen Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. Dennis Rasmussen og Dick Liboriussen blev valgt til
bestyrelsen.
Da ingen stillede op som formand besluttede Generalforsamlingen at give bestyrelsen fuldmagt til at
konstituere sig med en ny formand i løbet af det første kvartal, 2016.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen, jfr. § 4
1. suppleant: Mikkel Bertelsen blev valgt.
2. suppleant: Michael Tweide blev valgt
Bestyrelsen beslutter om de ønsker at invitere suppleanterne med til bestyrelsesmøder.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Helle Bjarnum blev valgt til revisor og Vagn Eriksen som revisorsuppleant

10. Eventuelt
Her kom en opfordring til bestyrelsen:



Samarbejde med Skibby Aktive om fx regnskab m.m.
Tak til Arne Stentoft for godt formandskab.
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