
Kære medlemmer af Landsbyernes Erhvervsnetværk 

Så fik vi afholdt generalforsamling. 
Grundet Corona-restriktionerne har vi desværre måtte undlade at afholde 
generalforsamling ved fremmøde. 

Referat af Generalforsamling afholdt onsdag den 29. april 2020, kl. 19.00 uden 
mulighed for 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 9. april 2020. 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" og antallet af opstillede svarer til de poster, der skal 
besættes. 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 2019. 
"I 2019 afholdte vi arrangement hos Stillinge Forsamlingshus med indlæg fra bl.a. Mads 
Christensen og arrangementer hos Kildemosen Smedie og Møller i Mejeriet. Tak for 
hjælpen med dette, og især tak til Slagelse Kommune, HJ Huse og Scanmetals, som var 
sponsorere på Mads Christensen-arrangementet. Vi har deltaget i bl.a. 
Landdistrikskonference, møder på Ny Trelleborg om udviklingen på Trelleborg og møder 
om Tour De France om forberedelserne. Vi har lavet en aftale med 2sogne.dk at der 
fortsat kan trykkes virksomhedsportrætter uden beregning i bladet, og medlemmerne af 
Landsbyernes Erhvervsnetværk opfordres til at levere materiale til dette. Skriv til os, 
såfremt I ønsker at blive præsenteret i bladet. I 2019 har vi også haft dialog med 
Lokalrådet, for at få et bedre samarbejde foreningerne imellem. Vi startede 2020 med 
afholdelse af arrangement i Slagelse Erhvervscenter, hvor jeg kan forstå på deltagerne, at 
næsten alle blev overrasket over hvor meget Slagelse Erhvervscenter kan tilbyde. Alle der 
ikke kender til dem, bør besøge dem og høre hvad de kan tilbyde." 

Ad 3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og fremlæggelse af budget 
Regnskab 2019 og Budget 2020 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 

http://2sogne.dk/


Bestyrelsen foreslår at kontingentstruktur fortsætter uændret, hvilket er 500 kr. for 
medlemsvirksomheder og 300 kr. for andre. Dette blev godkendt. 

Ad 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
2 af 5 bestyrelsesposter er på valg (Susanne Andersen og Karin Juel). Begge ønsker 
genvalg. Ingen andre stillede op. Begge blev valgt. 

Ad 7) Valg af 2 suppleanter 
Thomas Andersen og Hanne Steenberg er på valg. Begge ønsker genvalg. Ingen andre 
stillede op. Begge 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.  
Vi håber, at kunne afholde første arrangement i foreningen efter sommerferieperioden. 

Med venlig hilsen 

Lars Emde Poulsen 
Formand for Landsbyernes Erhvervsnetværk 


