Referat Generalforsamling i Erhverv Lystrup d. 24.02.2022

Lars Thomsen blev foreslået som dirigent. Alle deltagende accepterede Lars som dirigent.
Claus Johansen blev foreslået som referent. Alle deltagende accepterede Claus som referent.

Generalforsamlingen blev af dirigenten konstateret formelt set godkendt og lovligt indkaldt med varsel som
anført i vedtægterne, og der var ingen indsigelser hertil.

Beretning fra bestyrelsen:
Formand for bestyrelsen, Tine Windfeld, holdt beretning fra bestyrelsen.
Bestyrelsen kom lidt sent, men ambitiøst i gang. Der måtte gerne være nye bestyrelsesmedlemmer, der stiller
op, idet flere holder pause nu. Der har været mange gode oplevelser i bestyrelsen. Afholdt 6
bestyrelsesmøder i 2021. 4 arrangementer blev afholdt i 2021. Vækst- og Vidensdag og Sundhedsdag, bl.a.
Der skal lyde en stor tak til de medlemmer, der har stillet sig til rådighed i arbejdsgruppen. Der må gerne
stille flere op i fremtiden. I er meget velkomne.
Vi gentager Sundhedsdag i 2022. Vi skal stimulere til fortsat praktik. Brug hinanden til at netværke.
No show fee er vigtigt at bibeholde for at holde gang i arrangementerne og skabe commitment. Det skal
gøres mere tydeligt i fremtiden, idet visse medlemmer har haft svært ved at se det i indkaldelserne. Der var
enighed om at bibeholde no show fee blandt de deltagende.
Erhvervs Lystrups mails ender ofte i spam. Der skal derfor ofte en kode på for at undgå, at mails fra Erhverv
Lystrup går i spam. Der skal lige gøres nærmere herved. Evt. via Consist.
Vedligeholdelse af hjemmeside. Allerhelst vil vi relationsopbygge og ikke bruge for meget tid på hjemmeside.
Tiden og udgifter skal prioriteres.
Vigtigt med en kalenderoversigt i forhold til arrangementer, så man så tidligt som muligt kan sætte
arrangementer ind i kalenderen.
Virksomhederne bedes lægge billede og beskrivelse af virksomheden ind på hjemmesiden.
Måske også oprette en aktiv facebook-gruppe i fremtiden. Det tager vi op under punktet eventuelt.
Det kræver en hjemmeside og supplerende fra webmaster for at få opbygget noget væsentligt bedre. Det vil
tage tid og omkostninger, så det skal lige vurderes, om det er det værd.

Ikke andre spørgsmål til beretningen.

Regnskab:
Kasserer Mikkel gennemgik regnskabet for 2021 samt budget for 2021 post for post.
Indtægter fra sponsorater og deltagende samt no-show-fees. Omsætningen ender på det anførte. Der var
ikke bemærkninger hertil fra forsamlingen.
Medlemsarrangementer med og uden deltagerbetaling.
Kathrine Windfeld står som webmaster.
Udgifter blev gennemgået. Ingen spørgsmål eller bemærkninger hertil fra forsamlingen.
Underskuddet blev mindre end budgetteret med.
Der var ikke i øvrigt anledning til spørgsmål eller bemærkninger.
Der skulle gerne næste gang være sammenligningstal med næste gang i forhold til året før blev bemærket
fra Revisor Tore fra Kovsted og Skovgaard Revision.
Lars spurgte: Hvorfor blev der brugt store udgifter til et enkelt arrangement? Er det tanken, at et arrangement
kan give overskud eller underskud?
Tine svarede: Det er ikke udslagsgivende eller afgørende om overskud eller underskud, hvis i øvrigt kan bæres
i forhold til budgettet.
Lars anførte: Økonomisk strategi opfordres bestyrelsen til at tage stilling til i fremtiden.
Tore anførte, at det er ok med den anførte margin for overskud/underskud, når det er i den pågældende
størrelsesorden og i øvrigt passer inden for budgettet.
Der blev spurgt ind til og drøftet ift udgifter til arrangementer generelt.
Tine anførte, at kr. 40.000 skulle ikke være en for stor udgift, hvis arrangementet og navn i øvrigt giver
mening, herunder i forhold til at kunne tiltrække mange til arrangementet.
Samtlige de tilstedeværende kunne godkende regnskabet ved håndsoprækning.

Budget for 2022:
Budget for 2022 blev gennemgået. Der har været forskellige holdninger til budgettet. Der er budgetteret med
yderligere netto 5 medlemmer.
Hæve bestyrelseshonorar bl.a.
Vil gerne have kompetente ind i bestyrelsen. Vi har forskellige kompetencer i bestyrelsen. Der kan flyttes
noget fra bestyrelseshonorar til at købe noget hjælp anførte Tine.
Der er budgetteret med et underskud i budgettet.
Der tilbydes hjælp fra forsamlingen til at være behjælpelig med hjemmesiden.
Der blev spurgt til, hvorfor der er blevet budgetteret med et underskud.

Det er ikke meningen, at Erhverv Lystrup skal være en pengetank. Der har således været opbygget kapital
tidligere, som skal bruges på en fornuftig måde.
Tore anførte i forhold til budgettet, at der er tale om en tredobling af omkostninger samlet til
bestyrelsesmøder, bestyrelseshonorarer og generalforsamling tilsammen.
Tore spurgte: Dækker budgetposterne over noget andet?
Der blev forklaret fra kasserer hvorledes det hænger sammen. Der er ikke andet indeholdt i de anførte poster.
Der er ikke noget skjult heri.
Der blev spurgt til annoncering. Der har ikke været de store omkostninger hertil. Har været lidt give and take.
Der skyldes penge kunne forsamlingen se. Forskellige debitorer. Det er blot periodisering. De har betalt nu.
Kate vil ellers gerne være behjælpelig med at inkassere.
Forsamlingen blev adspurgt om budgettet kunne godkendes, herunder om kontingentet er acceptabelt eller
skal forhøjes eller sættes ned?
Samtlige de tilstedeværende kunne godkende budget og kontingent på kr. 1.200 ved håndsoprækning. Der
var ikke stemmer imod.
Det anførtes fra forsamlingen, at kr. 1.200 er et billigt gebyr generelt.
Der kunne være differentiering på medlemsgebyr i forhold til skoler, virksomheder og enkeltpersoner.
De fleste kunne acceptere kr. 1.500 i medlemsgebyr. Kr. 2.000 ville være smertegrænsen fra forsamlingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Mikkel er i bestyrelsen nu. Bente er på valg og Tine er på valg.
Claus er på barselsorlov for 2022.
Mie stiller sig ikke til rådighed som suppleant.
Lene har været medhjælpende i bestyrelsen.
Ebbe Kristiansen stillede op som suppleant.
Thomas fra Consist stillede op som bestyrelsesmedlem.
Pia stillede op som bestyrelsesmedlem.
Kate stillede op som bestyrelsesmedlem.
Bente, Kate, Tine, Pia og Thomas blev valgt af forsamlingen som ny bestyrelse.
Ebbe blev valgt som suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Revisorer:
Bo Hansen og Torben Lauridsen stillede op som revisorer.

Disse blev enstemmigt valgt.

Supplerende indkomne forslag:
Der var ikke kommet nogen forslag.

Evt.
Hvordan søges om sponsorater i dag? Der blev redegjort herfor.
Mailchimp listen holdes op imod de nuværende medlemmer, så disse skal tjekkes. Bestyrelsen noterede at
ville gøre dette.
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