
¬¬¬¬¬REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR ERHVERV 2014 
  
Dato: 27 marts kl. 19.00  
  
Sted: Dragør Fort 
  
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 bestyrelsesmedlemmer, der hver sidder for en 2-årig periode. I lige år afgår 4 
medlemmer og i ulige afgår 3 medlemmer af bestyrelsen. 
På valg til bestyrelsen: 
Susanne Lindø Grønbech (ønsker genvalg) 
Mikkel Jørnvil Nielsen (ønsker ikke genvalg) 
Sven Ole Rosenkilde (ønsker ikke genvalg) 
Helle Rybner (ønsker ikke genvalg) 
Bestyrelsen anbefaler: John Flindt 
Det skal tilstræbes, at mindst et medlem skal repræsenterer henholdsvis detailhandel, 
produktion og servicefag/konsulent virksomhed. 

7. Valg af én suppleant til bestyrelsen 
8. Valg af revisor 
9. Valg af revisorsuppleant 
10. Eventuelt 

 
   
1. Valg af dirigent og referent  
- Rasmus Nielsen blev enstemmigt valgt som dirigent.  
- Rasmus Nielsen blev enstemmigt valgt som referent.  
  
2. Formandens beretning  
- Formand Rasmus Nielsen berettede omkring hvordan 2013 var gået i Dragør Erhverv. 
Endvidere berettede han omkring de arrangementer der allerede var afholdt, og om den proces man 
var i gang med kommunen omkring udarbejdelsen af en erhvervspolitik samt ansættelsen af en 
erhvervschef/konsulent. 
Beretningen blev vedtaget uden kommentarer.  
  
3. Fremlæggelse af årsrapport og budget  
- Rasmus Nielsen fremlagde årsrapporten for 2013, samt revisorkommentaren omkring det 
forventede forbrug af Grønbechs ydelser i driften af foreningen. 
-Generalforsamlingen var enige i brugen af Grønbech som hjælp til driften af foreningen. 
-Generalforsamlingen foreslog, at der blev udarbejdet et budget, så man over for kommunen kunne 
vise, hvad deres penge skulle gå til. Bestyrelsen var enig, og det aftaltes, at der blev udarbejdet et 
budget for 2014. 
-Dette blev godkendt enstemmigt.  
  



4. Vedtagelse af kontingent for det i pkt. 3 fremlagte budget  
- Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. 
Dette blev enstemmigt vedtaget.  
  
5. Indkomne forslag - Bestyrelsen foreslog følgende:  
Der var ingen indkommende forslag. 
  
  
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
 
- Valg til bestyrelsen:  
 
På valg var følgende:  
Susanne Lindø Grønbech (ønsker genvalg) 
Mikkel Jørnvil Nielsen (ønsker ikke genvalg) 
Sven Ole Rosenkilde (ønsker ikke genvalg) 
Helle Rybner (ønsker ikke genvalg) 
Bestyrelsen anbefaler: John Flindt  
 
Følgende blev valgt:  
Susanne Lindø Grønbech - Grønbech Kommunikation 
John Flindt - Flindt Pedersen Tømrer 
Egon - Sydstrands centret 
Flemming Aunel - Udespa- der dog foreslog bestyrelsen at arbejde på at finde en anden end ham, da 
han på sigt ikke mente at have den fornødne tid. 
 
7.  
Valg af 2 suppleanter  
Følgende blev valgt:  
Ole Sørensen fra GreenMatic  
Der var ingen, der ønskede den sidste plads. 
  
8.  
Valg af intern Revisor  
Følgende blev valgt:  
Knud Berggren  
  
9.  
Valg af revisor suppleant  
Følgende blev valgt:  
Henrik -Starco Grafisk 
  
10. Eventuelt  
Snakken gik lystigt i lokalet omkring den kommende Erhvervspolitik og ansættelsen af en 
erhvervschef, som salen var enige om, var 2 hovedpunkter for Dragør Erhverv i 2014. 
 


