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Referat fra ordinær generalforsamling i Østfyns Erhvervsråd  
Mandag den 10 maj 2021 Kl. 18.30  

 

 
 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

4. Fremlæggelse og godkendelse af årets reviderede regnskab med status 

5. Indkomne forslag 

6. Orientering om budget og fastsættelse af kontingent 

7. Valg til bestyrelsen, jfr. vedtægternes §6 

8. Valg af suppleant 

9. Valg af Formad 

10. Valg af revisor 

11. Eventuelt 

 

 

 

Ad.1  Valg af dirigent 

Formand Frank Egetoft bød velkommen til den ordinære generalforsamling 

og foreslog Advokat Jess Aagaard, hvilket blev godkendt og tiltrådt af 

generalforsamlingen. 

 

Jess Aagaard takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen 

var lovligt indvarslet, og dermed beslutningsdygtig. 

 

Dirigenten gennemgik dagsordenen, og der var ingen spørgsmål eller 

kommentarer.  

 

 

 

Ad.2 Valg af referent 

Jess Aagaard foreslog Mikael Danielsen som referent, hvilket blev godkendt 

og tiltrådt af generalforsamlingen. 

 

 

Ad. 3 Beretning om Østfyns Erhvervsråds virksomhed det forløbne år 

Dirigenten gav ordet til Frank Egetoft som aflagde sin beretning, hvor han 

kom ind på de arrangementer foreningen havde afholdt i de forgangne 2 år 

  

Slutteligt takkede Frank Egetoft sine bestyrelseskollegaer og Mikael 

Danielsen for samarbejdet igennem årene. 

 

Dirigenten forespurgte herefter, om der var nogen kommentarer til 

årsberetningen og det var ikke tilfældet 

 

 Beretningen blev herefter godkendt og tiltrådt af generalforsamlingen. 
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Ad. 4 Fremlæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår tillige med 

status til godkendelse 

Revisor Karsten B. Pedersen fra EY fremlagde regnskabet for 2019 og 2020 

hvor følgende kort blev berørt: 

 

 Størstedelen af foreningens omkostninger går til medlemmerne via 

afholdelse af arrangementer 

 Lidt vigende indtægter som følge af Coronakrisen 

 Resultatet var tilfredsstillende men set ud fra formålsparagraffen er 

det ikke tilfredsstillende med så stort et overskud/likvid beholdning. 

Optimalt set skulle midlerne have være brugt til arrangementer men 

vi ved jo alle hvorfor dette ikke er tilfældet.  

 

 

Karsten B. Pedersen afsluttede sin gennemgang med en påtegning uden forbehold 

hvilket blev godkendt og tiltrådt af generalforsamlingen. 

 

 

 

 

Ad. 5 Indkomne forslag  

 Bestyrelsen kom med et forslag omhandlende vedtægtsændring: 

 

  

 Gældende §11   

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Regnskabet for Østfyns Erhvervsråd revideres af en 

generalforsamlingsvalgt revisor. 

 

 Ny tekst §11  

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Regnskabet for Østfyns Erhvervsråd gennemgås af en 

generalforsamlingsvalgt revisor 

 

 

Vedtægtsændringen blev godkendt og tiltrådt af generalforsamlingen 

med kvalificeret flertal. 

 

  

  

Ad. 6 Orientering om budget og fastlæggelse af kontingent 

 Revisor Karsten B. Pedersen gennemgik budgettet, som var til orientering 

og dermed ikke skulle godkendes.  

 

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser for 2021: 

  

1 ansat   1.000 kr. 

2-10 ansatte   1.500 kr. 

10-20 ansatte  2.000 kr. 

21-50 ansatte  3.000 kr. 

51-100 ansatte  3.500 kr. 
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Over 100 ansatte  5.500 kr. 

Øvrige medlemskaber: 

Organisationer, foreninger  

og offentlige virksomheder  2.000 kr. 

 

 

Iværksættere der deltager i iværksætterkursus gennem Bureauet Nyborg 

tilbydes ½ pris i indmeldelsesåret. 

 

Alle kontingenter tillægges 25% moms. 

 

Forslaget blev godkendt og tiltrådt af generalforsamlingen. 

 

 

Ad. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg for 1 år var: 

Carsten Kudsk 

Jan Jacobsen 

 

På valg for 2 år var: 

Ulla Nielsen 

Annelise Køie 

 

Alle opstillede blev genvalgt og godkendt af generalforsamlingen. 

 

 

Ad. 8 Valg af suppleant  

Kis Østergaard ønskede ikke genvalg og i stedet blev Daniel Petersen fra 

PlusEV Ejendomme valgt som ny suppleant. 

 

 

Ad. 9:  Valg af Formand:  

Frank Egetoft blev genvalgt for 1 år 

 

 

Ad. 10 Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslog valg af EY v/ Karsten B. Pedersen og 

generalforsamlingen godkendte og tiltrådte denne beslutning. 

 

Ad. 11 Eventuelt 

Frank Egetoft takkede for god ro og orden og den officielle del af årets 

generalforsamling blev afsluttet med kåring af årets erhvervsvirksomhed.  

 

Til stor applaus hjemme i stuerne blev Tinga Tango kåret som vinder og 

ejeren Anette Langholm modtog blomster overrakt af Formand Frank 

Egetoft og Borgmester Kenneth Muhs. 

 

 

Referat godkendt, den  

 

 

Jess Aagaard   

Dirigent 
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