Referat af Virksomhedsnetværket F5’s ordinære generalforsamling

Virksomhedsnetværket F5, afholdt sin årlige generalforsamlingen,
mandag den 29. maj 2017 kl. 18.00-20.00 i Halsnæs Bryghus.

Fra F5 bestyrelsen deltog: Peter Fjeldal, Søren Brink, Jan Sørensen, Kim Bang og suppleant
Carsten Kristensen. Afbud fra Ronnie Hulstrøm og Peter Fredgaard.
I alt deltog 38 personer, 34 F5 virksomhedsmedlemmer, to fra byrådet og to fra Rådhuset.

Dagordenspunkter:

Konklusion

Punkt 1: Valg af dirigent

Lone Munk Jensen fra August Jørgensen Advokater blev valgt
til dirigent.
Lone Munk Jensen(LMJ) konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne. LMJ
konstaterede at der var 34 tilstedeværende
stemmeberettigede, hvilket gjorde generalforsamlingen
beslutningsdygtig i forhold til eventuelle vedtægtsændringer.
LMJ foreslog, at punktet om kontingentbetaling kom med
under punkt 3, da fastsættelse af kontingent skal være et
punkt på dagsordenen til generalforsamlingen.

Punkt 2: Bestyrelsens
beretning

Formanden for Virksomhedsnetværket F5 (F5) fremlagde
bestyrelsens beretning mundligt.
Herunder, at F5 blev skabt for at sætte erhvervslivet på
dagsorden i kommunen. F5´s bestyrelse mener, at det er
lykkedes, blandt andet har F5 to repræsentanter siddende i
kommunens Erhvervspanel, hvor man har en god dialog med
kommunen.
Bestyrelsen konstaterede, at der kun er afholdt et
arrangement i år, som er generalforsamlingen – vedtægterne
siger at der skal afholdes minimum to årlige arrangementer.
Det skyldes travlhed i erhvervslivet. Bestyrelsen ønsker nye
tiltag i F5 og nye kræfter i bestyrelsen.
Formanden fortalte, at bestyrelsesmedlemmerne: Søren Brink
og Ronnie Hulstrøm ønsker at udtræde af F5 bestyrelsen, og
formanden takkede for deres indsats.
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning uden
kommentar.
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Punkt 3: Behandling af
indkomne forslag og/eller
forslag til
vedtægtsændringer

LMJ fremlagde bestyrelsen forslag om, at der ønskes en debat
blandt de tilstedeværende og beslutningsdygtige medlemmer,
omkring Virksomhedsnetværket F5 fremtid.
Flere F5 medlemmer og bestyrelsesmedlemmer valgte at give
deres tilkendegivelse i debatten. Alle med en tilkendegivelse
om, at de støtter op om F5 netværket forsættelse.
LMJ konstaterede, at der var stemning for at forsætte med
Virksomhedsnetværket F5.
LMJ fremlagde punktet om kontingent, bestyrelsen har ikke et
ønske om at der opkræves kontingent, da netværket skal
være muligt for alle og kommunen giver tilskud til F5.
LMJ konstaterede at der ikke kom yderligere forslag eller
ændringer til vedtægterne.

Punkt 4: Valg af
medlemmer til bestyrelsen

Følgende blev genvalgt eller valgt ind i F5 bestyrelsen:
Kim Bang/Megaflex A/S,
Carsten Kristensen/Halsnæs Ejendomsservice ApS,
Tommy Horn/Genera ApS.
Alle kandidater blev valgt uden modkandidater.
Senest på ugedagen to uger efter generalforsamlingen
afholder bestyrelsen et konstituerende møde. Den nye
bestyrelses sammensætning vil derefter fremgå af
www.halsnaes.dk
Med generalforsamlingens tiltrædelse, afgør bestyrelsen ved
deres første konstituerende møde, hvem af de nyvalgte der er
valgt for 1, hhv. 2 år. Information herom vil ligeledes komme
til at fremgå af www.halsnaes.dk.

Punkt 5: Valg af
suppleanter

Suppleanter:
Martin Thomsen/Mille Food A/S
Freddy M. Hejgaard/Frederiksværk Motionscenter ApS og
Poul Fersling/Babyshower ApS, blev valgt som suppleanter.

Punkt 6: Valg a revisor

Nærrevision blev genvalgt

Punkt 7: Eventuelt

Invitation til F5 medlemmer ”Banditter i Habitter” foredrag om
IT-sikkerhed for små og mellemstore virksomheder. Alle er
velkomne torsdag den 8. juni 2017 – tilmelding til:
dyndegaard@jyskebank.dk
Da ingen herefter ønskede ordet, erklærede dirigenten Lone
Munk Jensen dagsordenen for udtømt og hævede
generalforsamlingen. Formanden afsluttede med at takke for
god ro og orden.
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