
Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Erhverv 

 

Den 23. marts 2017 på Dragør Fort 

 

1.    Valg af dirigent 

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 

7.    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

8.    Valg af revisor 

9.    Valg af revisorsuppleant 

10.    Eventuelt 

 

Formanden Rasmus byder velkommen med drikkevarer. 

 

1. Bestyrelsen foreslår Rasmus Gundelund Nielsen som dirigent. Forsamlingen tilsluttede sig dette. 

 

2. Formanden fortalte om de aktiviteter, foreningen har brugt kræfterne på i løbet af det forgange år: 

-    Stort fokus på udbuddet af vedligehold af offentlige ejendomme. 

-    Fokus på at skabe PR. historier omkring Dragør til andre på den anden side af tunnelen. 

 

-    Der har været afholdt 7 Gå-hjem-møde siden sidste generalforsamling – til inspiration for 

erhvervslederne i Dragør: 

-Møde om kommunalt udbud af ejendomsvedligeholdelse i april, 37 deltagere 

-Møde om sponsorater hos Dragør Boldklub i maj, 11 deltagere 

-Travaljedyst i august – kommunalbestyrelsen mod bestyrelsen 

-Erhverv i Søvang i september,  16 deltagere 

-Jobscenter Tårnby om virksomhedsservice hos Grønbech i oktober, 19 deltagere 

-Besøg på Dragørkajan i Limhamn i november, 16 deltagere 

-Besøg i Bella-kvarteret i februar 2017, 18 deltagere 

 

Efterfølgende fortalte formanden lidt om kommende planlagte aktiviteter. 

  26. april – Det lysner i detailhandlen 

  Maj – video og blogging? 

  21. juni Markvandring på Seerupgaard, fokus på lokale fødevarer 

  Efteråret: Lokalpolitisk erhvervshøring 

 

3. Formanden fremlagde årsrapporten for 2016, og gennemgik posterne, og forklarede det tekniske minus. 

Og fortalte at det tekniske minus aldrig ville ske igen. Efterfølgende fremlagde formanden budgettet for 

2017. Budgettet blev godkendt enstemmigt. 

 

4. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2016. Dette blev vedtaget. 

 

5. Der har ikke været nogen forslag fra medlemmer. 



 

6. 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. Det skal tilstræbes, at mindst et medlem skal 

repræsentere henholdsvis detailhandel, produktion og servicefag/konsulentvirksomhed. 

På valg til bestyrelse var i år: 

Rasmus Nielsen (ønsker genvalg) 

Charlotte Hemmingsen (ønsker ikke genvalg) 

Jimmy Kjærsvold (ønsker ikke genvalg) 

Bestyrelsen anbefalede følgende:  

Claus Dehn-Christoffersen, filialdirektør i Danske Bank 

Charlotte Mathiassen, Café Dragør Sejlklub 

De blev valgt enstemmigt. 

 

7. Ingen frivillige blandt de fremmødte medlemmer, så ingen suppleanter er blevet valgt i dette år. 

 

8. Valg af revisor – Lars Winding, Video akademiet blev valgt. 

 

9. Karl Erik Grønbech blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

10. Formanden inviterer de fremmødte til at komme med spørgsmål, kommentarer el. lign. Her var der en 

fin diskussion om hvad Dragør Erhvervs næste mission skulle være. Havnen blev nævnt som et godt emne. 


