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Referat fra generalforsamlingen 

Onsdag den 13. marts 2019 på Egedal Rådhus 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen indstiller Jørgen Johansen. Indstillingen vedtages af generalforsamlingen. 

Dirigenten starter med at konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Anne Mollerup (formand): Der er sket en del i Egedal Erhvervsforening i det forgangne år – 

det meste dog bag kulisserne, da vi har været en relativt ny bestyrelse. Derfor har vi brugt 

meget tid på at blive enige om, hvad vores eksistensgrundlag er, hvilke indsatsområder vi 

skal prioritere, og hvorfor man skal være medlem af foreningen.  

Egedal Erhvervsforening er et aktivt fællesskab, der styrker Egedals erhvervsliv. Vi vil være 

med til at skabe en attraktiv kommune, hvor man både bor, arbejder og lever. Erhvervslivet 

ser vi som en helt essentiel og samlende faktor, der har en positiv indflydelse på de andre 

aspekter af livet i en kommune.  

Vi har i det forgangne år afholdt (relativt få) sociale og værdiskabende arrangementer – 

dette opprioriteres fremadrettet. Vi samarbejder med andre aktører i kommunen (bl.a. 

Åben skole, Ung Egedal, etc.). Desuden har vi brugt mange ressourcer på samarbejdet og 

dialogen med kommunen. Vi holder løbende dialogmøder sammen, hvor vi fremlægger 

erhvervslivets behov og udfordringer. Vores mål med kommunesamarbejdet er, at vi som 

erhvervslivets repræsentanter automatisk bliver taget med på råd omkring 

erhvervsrelaterede beslutninger i administrationen og byrådet. Vi vil meget gerne agere 

erhvervslivets vagthund, der kæmper for, at vi får de bedste mulige rammer for at drive 

virksomhed i Egedal. 

Derudover har vi haft fokus på at styrke samarbejdet med Ledøje Smørum 

Erhvervsforening, da vi ser det som en klar fordel, at vi står tættere sammen.  

En af årets udfordringer har været at skabe mere aktivitet og engagement blandt både 

medlemmer og andre erhvervsdrivende i kommunen. Blandt andet har tidligere 

arrangementer ikke været en stor succes ift. deltagerantal. Dog ser vi tegn på fremgang, da 

f.eks. medlemstallet i foreningen er stigende (2018: 108 medlemmer, 2019: 124 

medlemmer). Tilgangen af medlemmer skyldes bl.a. sponsoratet af morgenmaden ifm. 

netværksmøderne i Egedal Erhvervsnetværk.  
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Vi vil og skal have endnu flere medlemmer, så vi skal blive endnu bedre til at fortælle, hvad 

vi står for, og hvad man får ud af at være medlem. Det involverer blandt andet opdateret 

hjemmeside, flere og bedre arrangementer, tilstedeværelse på Facebook, 

”hvervekampagner” med mere. Overordnet kan man sige, at der i 2018 er lagt en række 

gode trædesten for den fremtidige udvikling i foreningen. 

Pernille Bloch Madsen (næstformand): Jeg vil kort fortælle om årets aktiviteter samt de 

arrangementer, vi allerede har planlagt i det kommende år. Egedal For Alle-messen blev 

afholdt i marts 2018. Det var igen succesfuldt, men det var også et arrangement, der 

virkelig trak tænder ud på bestyrelsen. Desuden gav messen ikke det ønskede overskud 

eller brandingværdi for foreningen - målt op imod indsatsen. Derfor er det besluttet af 

bestyrelsen, at Egedal For Alle-messen indtil videre er sat i bero. I september 2018 afholdte 

vi et hjerte-lunge-redningskursus, hvilket var en stor succes - indtil der på dagen blev 

meldt afbud fra mange. Vi har også i løbet af 2018 sponsoreret morgenmad i 

netværksmøderne i Egedal Erhvervsnetværk (11 styk). Derudover har vores fokus som 

nævnt været på at udvikle foreningen og ikke så meget på at afholde arrangementer. Det 

vil dog ændre sig i 2019.  

Arrangementer hidtil i 2019: Strategi-workshop i januar.  

Kommende arrangementer:  

- 10. april: Hjerte-lunge-redningskursus,  

- 18. juni: Motivationsforedrag angående kropssprog v. Viwa Coaching 

- Eneagram-workshop v. Pia Kokholm + vinsmagning v. Vintage Vinimport (dato følger) 

- Demens-arrangement med certificering (dato følger) 

- Kursus i psykisk arbejdsmiljø for SMV’er (dato følger) 

- Hjerte-lunge-redningskursus (i efteråret, dato følger) 

- 22. november: Julefrokost på Ølstykke Kro 

For fremtiden bruger vi nemtilmeld.dk til administration af vores arrangementer. Det er 

meget bedre og lettere for medlemmerne, og det mindsker samtidig tidsforbruget for 

bestyrelsen. 

Ud over de nævnte ting ovenfor har vi mange andre ideer til spændende og 

værdiskabende arrangementer i støbeskeen. 

 

3. Fremlæggelse + godkendelse af regnskab og budget 

Jeanette Heckscher Sjølin: Fra nu af er foreningens regnskab fuldt digitaliseret via Dinero, 

der anvendes til regnskaber og budgetter. Vores opkrævninger inkluderer nu FIK-koder, 

som I medlemmer meget gerne må bruge, når I betaler fakturaen. 
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Regnskabet blev herefter fremlagt af Jeanette Heckscher Sjølin. 

Spørgsmål fra salen: Hvad sker der, når man vælger at budgettere med et underskud? Svar: 

Så tærer man på foreningens egenkapital. I forhold til egenkapitalen er bestyrelsen enige 

om, at foreningen ikke skal have formue stående. Pengene skal ud og leve – de skal 

komme medlemmerne til gode. 

Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 

Budgettet for 2019 blev kort gennemgået af Jeanette Heckscher Sjølin. 

Spørgsmål fra salen: Hvordan kan bankgebyrerne stige, når foreningens tre forskellige 

bankkonti sammenlægges til én? Svar: Der er tale om andre typer gebyrer nu end tidligere. 

 

4. Vedtagelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på 600 kroner om året.  

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. 

 

5. Indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslår, at foreningen ændrer navn til Egedal Erhverv. 

Bestyrelsen foreslår en opdatering af foreningens vedtægter. 

Mikkel Davidsen og Jørgen Johansen forklarede og motiverede bestyrelsens to forslag. 

Derefter blev der foretaget en vejledende afstemning i salen. Begge forslag fik enstemmig 

opbakning blandt de fremmødte. 

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling for at få ændringerne endeligt 

vedtaget. 

 

6. Valg af mindst fem bestyrelsesmedlemmer 

Jørn Arne Nielsen, Gert Jensen og Henrik Pedersen har valgt at udtræde af bestyrelsen. 

Sidstnævnte modtog vin og klapsalver for 13 års tro tjeneste i foreningens bestyrelse. 

På valg var: Mikkel Davidsen og Karina Rydendahl. Begge blev genvalgt af 

generalforsamlingen. 



 

4 
 

Bestyrelsen indstillede derudover Torben Lund og Rie Skovgaard som nye medlemmer af 

bestyrelsen. Begge blev valgt ind af generalforsamlingen. 

 

7. Valg af en suppleant til bestyrelsen 

Per Foss blev valgt ind som bestyrelsessuppleant. 

 

8. Valg af revisor 

Bestyrelsen indstiller Lise Haislund fra Egedal Revision. Lise blev genvalgt af 

generalforsamlingen. 

 

9. Valg af revisorsuppleant 

Bestyrelsen indstiller Robert som revisorsuppleant. Han blev genvalgt af 

generalforsamlingen. 

 

10. Eventuelt 

Forslag fra salen: Vil I overveje andre typer sociale aktiviteter til eks. Selsø Slot, sejltur på 

Roskilde Fjord, besøg på ørnereservat ved Fredensborg, rundtur i Nyhavn, rundtur på alle 

de gamle beværtninger i København? Svar: Forslag modtages meget gerne og vil blive 

taget med i arrangementsgruppens arbejde. 

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.  

Bestyrelsesformanden afsluttede generalforsamlingen og sagde tak for i aften. 

 

Den efterfølgende konstituering 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede foreningens bestyrelse sig således: 

Anne Mollerup (formand) 

Pernille Bloch Madsen (næstformand) 

Jørgen Johansen 

Mikkel Davidsen 

Torben Lund 

Rie Skovgaard  



 

5 
 

Karina Rydendahl 

Jeanette Heckscher Sjølin 

Per Foss (suppleant) 

 

 

 

 

 


