
¬¬¬¬¬REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR ERHVERV 2013 
 
Dato: 20 marts kl. 19.00 
 
Sted: Dragør Strandhotel 
 
Dagsordenen: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af årsrapport og budget 
4. Vedtagelse af kontingent for det i pkt. 3 fremlagte budget 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Med angivelse af navn på dem der opstiller. . Bestyrelsen består 
af 7 bestyrelsesmedlemmer der hver sidder for en 2 årig periode. I lige år afgår 4 medlemmer og i 
ulige år afgår 3 medlemmer af bestyrelsen. 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
8. Valg af revisor 
9. Valg af revisorsuppleant 
10. Eventuelt 
 
1. Valg af dirigent og referent 
- Kenneth Gøterup blev enstemmigt valgt som dirigent. 
- Rasmus Nielsen blev enstemmigt valgt som referent. 
 
2. Formandens beretning  
- Formand Rasmus Nielsen berettede omkring hvordan Dragør Erhverv var kommet fra land i 
forhold til opstarten, og berettede omkring de opgaver der havde været i forhold til opstarten af 
foreningen. Endvidere berettede han omkring de arrangementer der allerede var afholdt, og om at 
fokus fremadrettet ville være på at skabe stærke arrangementer og herigennem få flere medlemmer. 
Beretningen blev vedtaget uden kommentarer. 
Efterfølgende havde generalforsamlingen en snak omkring hvad der skulle til for at skaffe flere 
medlemmer. Et forslag der kom på banen var at der skulle udsendes brev med posten, så folk ville 
have noget fysisk at forholde sig til. 
 
3. Fremlæggelse af årsrapport og budget  
- Rasmus Nielsen fremlagde årsrapporten for 2012, der blev godkendt enstemmigt. 
- Rasmus Nielsen fremlagde tanker omkring hvad der var af arrangementer for 2013, og 
underrettede om at der ikke var noget budget, da man ikke på nuværende tidspunkt vidste hvad 
hvert enkelt arrangement ville koste. Dette blev godkendt enstemmigt. 
 
4. Vedtagelse af kontingent for det i pkt. 3 fremlagte budget  
- Bestyrelsen foreslog følgende: 
#Bestyrelsen foreslår at kontingentet tilpasses så alle medlemmer for det næste år betaler 800,- pr. 
virksomhed halvårligt, uanset størrelse. De virksomheder der har betalt højere sats, pga medarbejder 
antal, har fritagelse af kontingent i resten af 2013 og 2014, til der er udlignet.# 
Dette blev enstemmigt vedtaget. 
 
5. Indkomne forslag  



- Bestyrelsen foreslog følgende: 
#Bestyrelsen foreslår ændring i vedtægterne paragraf 14.1.# 
 
”14.1 Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer valgt på den 
ordinære generalforsamling for 2 år. Endvidere afsættes der 1 plads til et af kommunalbestyrelsen 
udpeget bestyrelsesmedlem. Denne plads er som observatør uden stemmeret. Der vælges 2 
suppleanter til bestyrelsen.” 
 
Ønskes ændret til 
 
”14.1 Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer valgt på den 
ordinære generalforsamling for 2 år. Endvidere afsættes der 1 plads til den til enhver tid siddende 
Borgmester i kommunen. Denne plads er som observatør uden stemmeret. Der vælges 2 suppleanter 
til bestyrelsen.” 
Dette blev vedtaget enstemmigt. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
- Valgt til bestyrelsen: 
På valg var følgende:  
Charlotte Blok, Dragør VVS & Blikkenslagerforretning ApS – ønskede IKKE genvalg 
Dorit Aalbæk, Danske Bank – ønskede genvalg 
Sven Ole Rosenkilde, Rosenkilde Catering – ønskede genvalg 
 
Følgende blev valgt: 
Mette Lønstrup fra  Kiropraktisk Klinik på Rønne Alle blev nyvalgt. 
Dorit Aalbæk fra Danske Bank blev genvalgt. 
Sven Ole Rosenkilde fra Rosenkilde Catering blev genvalgt.  
 
7. 
Valg af 2 suppleanter 
Følgende blev valgt: 
Helle Rybner fra Dragør Nyt 
Ole Sørensen fra GreenMatic 
 
8. 
Valg af intern Revisor 
Følgende blev valgt: 
Knud Berggren 
 
9. 
Valg af revisor suppleant 
Følgende blev valgt: 
Lene Rybner Jensen 
 
10. Eventuelt 
Borgmester Allan Holst orienterede omkring etableringen af en kommende erhvervspolitik i 
Dragør, hvor han så frem til samspillet med Dragør Erhverv i forhold til udarbejdelsen. 
 


