
 
 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Erhverv 
 
Den 21. marts 2018 på Cafe Sejlklubben 
 
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: 
 
- Der har været afholdt 6 Gå-hjem-møde siden sidste generalforsamling – til inspiration 
for erhvervslederne i Dragør: 
- Blogging og business med Mascha Vang i maj, 22 deltagere 
- Stand og samtaler med erhvervskvinder, frivillig fredag i august 
- Sparring og vækst i september, 36 deltagere 
- Lokal høring om erhvervspolitik i oktober, 37 deltagere 
- Borgmesterens nytårskur i januar, 46 deltagere 
- Besøg på Museum Amager i februar, 15 deltagere 
 
 
3. Formanden fremlagde årsrapporten for 2017, og gennemgik posterne, og fremlagde et 
plus på 13.791. Efterfølgende fremlagde formanden budgettet for 2018. Budgettet blev 
godkendt enstemmigt. 
 
4. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2018. 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: 
Susanne Lindø Grønbech (ønsker ikke genvalg) 
John Flindt (ønsker genvalg) 



 
 

 

Egon Strøbæk (ønsker ikke genvalg) 
Søren Schwensen (ønsker genvalg) 
Bestyrelsen anbefalede følgende:  
Peter Kristensen – Dragørnyheder.dk 
Samt at holde en plads åben, da ingen fra salen ønskede denne, til mulig kandidat i løbet 
af året. 
Peter blev valgt enstemmigt. 
 
7. Ingen frivillige blandt de fremmødte medlemmer hvorfor ingen suppleanter er blevet 
valgt i dette år. 
 
8. Valg af revisor – Karl Erik Grønbech blev genvalgt. 
 
9. Der var ingen 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. 
 


