Kære medlemmer af Landsbyernes Erhvervsnetværk
Så fik vi afholdt generalforsamling.
Grundet Corona-restriktionerne har vi desværre måtte undlade at afholde
generalforsamling ved fysisk fremmøde.
Referat af Generalforsamling afholdt den 15. april 2021, kl. 19.00 uden mulighed for
fysisk fremmøde.
Ad 1) Valg af dirigent
Foreningens formand Lars Emde Poulsen blev af bestyrelsen foreslået som dirigent. Der
var ikke indkommet bemærkninger til dette, og han blev således valgt.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelse af generalforsamling skete pr. mail til alle
medlemmer af foreningen den 26. marts 2021. Ifølge vedtægterne skal der ske indkaldelse
med mindst 14 dages varsel ved e-mail, jf. § 5. Generalforsamlingen er således lovligt
indvarslet. Dirigenten konstaterede videre, at bestyrelsen har valgt at afholde
generalforsamling uden fysisk fremmøde, men med mulighed for at sende bemærkninger
pr. mail til foreningen. Dette er motiveret i, at bestyrelsen er af den opfattelse, at
dagsordenen er meget "udramatisk". Der er ikke fremkommet bemærkninger til metoden
ved afholdelse af - eller indholdet - af generalforsamlingen. Generalforsamlingen
gennemføres derfor som planlagt.
Ad 2) Bestyrelsens beretning
Lars Emde Poulsen fremlagde bestyrelsens beretning for 2020.
"I 2020 fik vi afholdt et arrangement hos Slagelse Erhvervscenter i februar, hvor mange
var positivt overrasket over, hvor meget Slagelse Erhvervscenter kunne tilbyde. Vi skaber
gerne kontakt til Erhvervscenteret hvis I kontakter os, men kontakt dem gerne direkte.
Herefter gik der Corona i den, og vi fik udsat eller aflyst de arrangementer som vi havde
planlagt, herunder et kendis-arrangement.
Da der delvist blev åbnet op i sommeren fik vi afholdt et velbesøgt arrangement hos
Dybkærgaard med fokus på turisme og erhverv i kystområdet. Vi fik besøg af direktør Jens
Müller fra Destination Sjælland og fik smagning af vine fra Næsby Strand vinlaug. Husk, at
der er stort kundegrundlag for udlejning af sommerhuse i området, så der mangler
udlejningsejendomme. Pt er det kun 4% af områdets sommerhuse, der lejes ud.
Landet lukkede ned igen, og vi fik ikke afholdt flere arrangementer i 2020. Af den grund
har bestyrelsen også indstillet, at der ikke skal ske kontingentopkrævning for 2021, så
medlemmer for 2020 kan være medlemmer i 2021 kontingentfrit. Samlet i 2020/21 kan vi
så forhåbentlig nå op på 4 arrangementer. Vi håber at kunne afholde næste arrangement,
når vejret har sat en stopper for virus, og de fleste er blevet vaccineret efter sommeren og
Mette forhåbentligt åbner op.
Ad 3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og fremlæggelse af budget
Regnskab 2020 og Budget 2019 er vedhæftet denne mail, og blev også fremsendt med
indkaldelsen. Bestyrelsen indstiller godkendelse. Regnskab blev godkendt.
Ad 4) Evt. indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.
Ad 5) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentstruktur fortsætter uændret, hvilket er 500 kr. for
medlemsvirksomheder og 300 kr. for andre. Dog foreslår bestyrelsen, at medlemmer for
2020 kontingentfrit kan fortsætte i 2021. Dette blev godkendt.
Ad 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
3 af 5 bestyrelsesposter er på valg (Lars Emde Poulsen, Helge Dige Olsen og Knud Erik
Holst Olesen). Lars Emde Poulsen ønsker genvalg.
Bolette Trier fra Lokalrådet Hejninge Stillinge (samt ansat i Slagelse Erhvervscenter)
ønsker at opstille.
Hanne Steenberg fra Min Bolighandel (nuværende suppleant i netværket) ønsker at
opstille.
Ingen andre stillede op. Alle tre blev valgt.
Ad 7) Valg af 2 suppleanter
Thomas Andersen og Hanne Steenberg er på valg. Hanne Steenberg stiller op til
bestyrelsespost, hvorfor hun ikke ønsker genvalg.
Thomas Andersen ønsker genvalg.
Ingen andre stillede op. Thomas blev valgt.
Ad 8) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Britta Christensen er på valg som revisor. Hun ønsker genvalg. Ingen andre stillede op.
Hun blev valgt.
Knud Hansen er på valg som revisorsuppleant. Han ønsker genvalg. Ingen andre stillede
op. Han blev valgt.
Ad 9) Eventuelt
Intet under eventuelt.
Tillykke til de valgte.

Med venlig hilsen
Lars Emde Poulsen
Formand for Landsbyernes Erhvervsnetværk

