
LANDSBYERNES ERHVERVSNETVÆRK – GENERALFORSAMLING 

REFERAT: 

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Landsbyernes Erhvervsnetværk tirsdag den 22. 
februar 2022, kl. 19.00 hos Scanmetals A/S, Skibbækparken 7-11, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse i 
kantinen. 

Dagsorden efter vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

 Birgit Kornum blev valgt. 

2. Bestyrelsens beretning 

 Årsberetning blev fremlagt af formanden Lars Emde Poulsen, og lød således: 

”Ikke meget at berette pga Corona restriktioner. 

Vi fik afholdt Generalforsamling i april 2021, uden mulighed for fysisk fremmøde på 
grund af Corona-restriktionerne. 

Tirsdag den 9. november 2021, kl. 19-21 hos Jongshøj Maskiner fik vi afholdt et 
arrangement hos Jongshøj Maskiner i Kirke Stillinge - jongshoej-maskiner.dk - på 
Stillingevej 46, 4200 Slagelse. Inden vi blev lukket delvist ned igen. 

Der var indlæg fra virksomheden samt lidt at spise og drikke, og mulighed for at 
netværke. Den "eksterne" indlægsholder var denne gang Pernille Ivalo Frandsen, som 
præsenterede og fortalte lidt om sin virksomhed Ivalos Bryllup - se ivalosbryllup.dk/
om-ivalos-bryllup. Det var således en kombination af maskiner og kjoler. 

Vi fik næsten ikke brugt penge i 2021, vi indførte også et kontingentfrit år. 

Vi har holdt medlemstallet – faktisk fået et par nye medlemmer. 

Vil dog lige sige tak til Arne Olsen for at lave vores hjemmeside – han ønsker ikke 
penge for det, så har få en gavekurv en gang imellem. 

Det er bedre at se fremad.  

Vi har penge i kassen. 

Vi har et arrangement i dag.  

Vi har et arrangement torsdag den 24. marts 2022, kl. 19-21 hos Trelleborg Friskole 
på Strandvejen 121, 4200 Slagelse. Her vil professor Rane Willerslev, der siden juli 



2017 har været direktør for Nationalmuseet, holde foredrag for os. Arrangementet er 
støttet af lokale sponsorer, og vi vil derfor gerne sige tak til: Holms Lastvognsophug 
ApS Jongshøj Maskiner By & Bolig Administration ApS Kildemosen Smedie & 
Maskinfabrik ApS Registreret revisor Karin Juel Min Bolighandel Slagelse og Sorø. 

Vi har Tour De France til sommer.” 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og fremlæggelse af budget 

 Kasserer Karin Juel fremlagde regnskabet for 2021. Regnskabet blev godkendt. 

 Kasserer Karin Juel fremlagde budgettet for 2022. 

4. Evt. indkomne forslag 

 Ingen indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent 

 Kontingentstrukturer blev vedtaget uændret. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

2 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer, Kasserer Karin Juel og Næstformand Susanne 
Andersen, var på valg. Begge ønskede genvalg. Ingen andre stillede op. Begge blev 
valgt. 

7. Valg af 2 suppleanter 

 Suppleant Thomas Andersen stillede op (genvalg). Han blev valgt. 

 Christian Pedersen, Vestsjællands Have og Anlæg ApS, stillede op. Han blev valgt. 

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

 Revisor Britta Christiansen stillede op (genvalg). Hun blev valgt. 

 Revisorsuppleant Knud Hansen stillede op (genvalg). Han blev valgt. 

9. Eventuelt 

 Intet under eventuelt. 

  

Referent: Lars Emde Poulsen 




