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Generalforsamling i Ringsted Erhvervsforum
Den 6. april kl. 17.00 i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted

Referat

1. Valg af dirigent
Vagn Sanggaard Jakobsen blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt og dagsordenen i overensstemmelse med vedtægterne.
2.

Bestyrelsens beretning
Formand Jeanette Amdal aflagde beretning, og beretningen blev herefter godkendt.

3.

Revideret regnskab for 2015
Regnskab for 2015 blev gennemgået og godkendt.

4.

Forslag til budget for 2016
Forslag til budget for 2016 blev gennemgået og godkendt.

5.

Indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen forslag fra medlemmerne.

6. Indkomne forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 6 vedrørende Andelsbevis blev vedtaget.
Ændringsforslaget fremgår af vedhæftede dokument.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Steen Dolberg valgt som nyt medlem til bestyrelsen
Kim Elfving genvalgt som medlem til bestyrelsen
Henrik Fuchs genvalgt som medlem til bestyrelsen
Andre Thomsen valgt som ny suppleant til bestyrelsen
Carsten Kronborg genvalgt som suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisor
Ecowis Danmark genvalgt som revisor for 2016.
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9. Eventuelt
Dl gennemfører hvert år en undersøgelse af det lokale erhvervsklima, primært blandt deres
medlemmer, men også blandt øvrige virksomheder i kommunen. Bestyrelsen opfordrer de pågældende
virksomheder til at hjælpe med at styrke Ringsteds position i denne undersøgelse. Oplever man f.eks.
konkrete problemer eller udfordringer indenfor de områder undersøgelsen vedrører, opfordrer
bestyrelsen til at man henvende sig, således at Erhvervsforum kan få sat fokus på udfordringerne og
arbejde mod at løfte og forbedre disse i samarbejde med kommunen.
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