Generalforsamling i Business Fredericia
Torsdag den 23. marts 2017 i Fredericia Idrætscenter

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse
3. Godkendelse af revideret regnskab
4. Godkendelse af næste års kontingent
5. Godkendelse af næste års budget
6. Meddelelse om udpegede bestyrelsesmedlemmer
7. Præsentation af foreningens erhvervspolitiske indsatsområder og handlingsplan
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af 1 revisor og suppleant (er på valg hvert år)
10. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Advokat Mads Thejl Hansen indstillet af bestyrelsen og valgt med applaus.
Advokat Mads Thejl Hansen takkede for valget og kunne konstatere af indvarsling af
generalforsamlingen var jf. vedtægterne og dermed lovlig.

2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse
Formand for bestyrelsen, Bent Jensen, fremlagde beretningen for det forløbne år til godkendelse.
Fremlæggelsen af beretningen blev efterfulgt af et stort bifald, og dirigenten tog bifaldet som en
godkendelse af den aflagte beretning.

3. Godkendelse af revideret regnskab
Regnskabet for 2016 blev gennemgået af erhvervsdirektør, Kristian B. Drejer. Dirigenten tog igen
forsamlingens bifald som værende en godkendelse af regnskabet.

4. Godkendelse af næste års kontingent
Gratis medlemskab for iværksættere det første år (fra etableringsdato)
0 ansatte (enkeltmandsvirksomhed)
1-5 ansatte
6-9 ansatte
10-19 ansatte
20-49 ansatte
50-99 ansatte
100+ ansatte
Personlig medlemskab inkl. moms

800 kr.
1.500 kr.
2.000 kr.
2.500 kr.
3.500 kr.
4.500 kr.
6.000 kr.
375 kr.
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Erhvervsdirektør, Kristian B. Drejer, redegjorde for kontingentstrukturen, som er uændret i forhold
til året før. Generalforsamlingen godkendte satserne.

5. Godkendelse af næste års budget
Erhvervsdirektør, Kristian B. Drejer, gennemgik budgettet for 2017 og endnu engang kunne
dirigenten konstatere generalforsamlingens accept ved det efterfølgende bifald.

6. Meddelelse om udpegede bestyrelsesmedlemmer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formand Bent Jensen
Næstformand Grethe Højgaard
Bestyrelsesmedlem Michael Lund Kristensen
Bestyrelsesmedlem Carsten Hänel
Bestyrelsesmedlem Michael Sønderskov
Bestyrelsesmedlem Morten Nielsen
Bestyrelsesmedlem Nils Skeby
Bestyrelsesmedlem Finn Muus
Bestyrelsesmedlem Peter Lund Tørving
Bestyrelsesmedlem Jacob Bjerregaard
Bestyrelsesmedlem Pernelle Jensen
Observatør Michael Holst

Følgende blev i år genudpeget for en 2-årig periode: Bent Jensen, Carsten Hänel, Grete Højgaard
og Michael Lund Kristensen.

7. Præsentation af foreningens erhvervspolitiske indsatsområder og handlingsplan
Erhvervsdirektør, Kristian B. Drejer, redegjorde for foreningens erhvervspolitiske indsatsområder
og handlingsplan.

8. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Carsten Pedersen fra Brandt Revision & Rådgivning og Allan Trolle Pedersen fra Deloitte blev
valgt som hhv. revisor og revisorsuppleant.
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10. Eventuelt
Borgmester Jacob Bjerregaard havde bedt om ordet og udtrykte bl.a. følgende:
Det går godt i Fredericia, og det går stærkt – vi har momentum. Vores holdindsats bærer frugt – vi
vil Fredericia. Og det er nu!
Udviklingen går stærkt! Verden forandres! Strukturer forandres – vi skal gribe fremtiden – tænke
stort og være modige!
Tak til Bent og bestyrelsen – Tak til Kristian og holdet.
Vi oplever vækst og fremgang i Fredericia, der kommer mange nye virksomheder og jobs.
Den erhvervsvenlige kur, som Byrådet har ført, skaber forbedringer, og vi forsætter. Vi taler byen
OP – det smitter af på målinger og ratings.
Der er lavet samarbejdsaftale omkring efteruddannelse og jobskabelse for ledige – her en stor tak
til LO og Business Fredericia.
Der skabes fokus på bosætning med tilflytterpakker og pendlerpakker.
I Fredericia har vi hele pakken; beliggenhed, jobs, velfærd, kultur, natur og foreningsliv. Og så har
vi jer: Virksomhederne, og I skal, som Bent tidligere nævnte, være med til at hjælpe!
Vi skal stå sammen, og det gør vi!
Kære venner!
Tak for jeres kærlighed til Fredericia! Jeres energi gør rejsen mulig!

Bilag:
Beretning inkl. årsregnskab og budget, præsentation af erhvervspolitisk indsatsområde og
handlingsplan er tilgængelig på:
www.businessfredericia.dk/Om Business Fredericia/Generalforsamling 2017.
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