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Referat fra den ordinare generalforsamling mandag, den 24. marts 2021
Elektronisk via Microsoft Teams

Antal tilmeldte: 66, reprasenterende 64 partnervirksomheder

Formanden bd velkommen og takkede for den gode tilslutning til den elektroniske
generalforsamling.

Herefter gik formanden over til dagsordenens pkt. 1:

Pkt. 1 Valg af dirigent

Formanden foreslog Christian Bonnesen, partner i advokatfirmaet Mazanti-Andersen.

Christian Bonnesen (dirigenten) blev valgt uden modkandidat. Dirigenten takkede for
valget og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, jfr.
vedtaegten, ligesom der pà dagen var udsendt email med guide til 'Onlinedeltagelse i
Fynsk Erhvervs generalforsamling 2021' samt link til sessionen.

Herefter gav dirigenten en raekke praktiske anvisninger til generalforsamlingens
afvikling, herunder hvis nogen nskede ordet og ved evt. afstemning.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

Pkt. 2 Formandens beretning om foreningens virke i det forlpbne är

Formanden afgav herefter sin beretning.

Dirigenten konstaterede efter nogle fá kommentarer fra medlemmerne til den aflagte
beretning, at beretningen kunne tages til efterretning.

Herefter gav dirigenten ordet til direktren.

Pkt. 3 Fremlaggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Direktoren fremlagde det reviderede regnskab for 2020 for forsamlingen. Da der ikke
var sporgsmäl eller kommentarer til regnskabet, konstaterede dirigenten, at
regnskabet var godkendt.
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Pkt. 4 Godkendelse af kontingent 2021

Direktoren fremlagde bestyrelsens forslag til kontingentsatser for 2021 (uendret,
men pristalsreguleret). Da der ikke var sprgsmäl eller kommentarer til
kontingenterne, konstaterede dirigenten, at disse var godkendt.

Pkt. 5 Valg til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at folgende var pà valg:

• Henrik Neelmeyer, Egeskov (modtager genvalg)
• Jorn Frandsen, Lactosan (modtager genvalg)
• Johnny Albertsen, Gartneriet Rosborg (modtager genvalg)
• Jens Hempel-Hansen, H. J. Hansen (modtager ikke genvalg)

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede til genvalg af flgende

• Henrik Neelmeyer, Egeskov
• Jprn Frandsen, Lactosan
• Johnny Albertsen, Gartneriet Rosborg

og til ikke at besaette den ledige bestyrelsespost, idet bestyrelsen @nsker - i
forlaengelse af den transformation, som Fynsk Erhverv undergär i ovrigtogsà at kigge
indad og genoverveje bestyrelsens strrelse, sammensaetning og rolle, nu og i
fremtiden. Med den udvikling som samfundet og Fynsk Erhverv generelt er i, erdet
bestyrelsens vurdering, at det er rettidig omhu.

Da der ikke var andre af deltagerne, der pnskede at stille op til bestyrelsen,
konstaterede dirigenten genvalg til de tre bestyrelsesmedlemmer, og at den ledige
bestyrelsespost ikke genbesaettes pâ nuvaerende tidspunkt.

Pkt. 6 Valg af to revisorer

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede fplgende til genvalg:

• Baker Tilly Denmark (ekstern revisor)
• Direktar Bjrn Petersen (intern revisor)

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag, hvorfor han kunne konstatere
genvalg af Baker Tilly Denmark som ny revisionspartner og genvalg af direkt@r Bjrn
Petersen som intern revisor.
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Pkt. 7 Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Dirigenten oplyste, at der ikke forelá forslag fra medlemmerne.

Pkt. 8 Eventuelt

Dirigenten spurgte, om der var nogen, der nskede ordet. Da dette ikke var
tilfaeldet, gav dirigenten ordet til formanden.

Formanden takkede dirigenten for veludfrt arbejde og tilhorerne for at vare med
hele vejen.

Formanden benyttede samtidig anledningen til at takke lens Hempel-Hansen for
hans mangeärige virke i Fynsk Erhvervs bestyrelse, heraf 5 är som foreningens
formand. Jens Hempel-Hansen kvitterede herfor.

Efterflgende meddelte Kurt Adamsen, at han ligeledes udträdte af Fynsk Erhvervs
bestyrelse som kommitteret igennem mange är, idet han har valgt at stoppe som
formand for Händverker- og Industriforeningen ved frstkommende
generalforsamling. Formanden kvitterede herfor.
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