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G EN ERALFORSAM LING

SENIOR ERHVERV VESTEGNEN, Hovedvejen 150, 1. sal, 2500 Glostrup

Onsdag den 24. marts 2OZL kl. 17.00 på Teams

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

r/3

Punkt Beskrivelse
1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Henning Boe blev valgt til dirigent, og Annette Thomsen blev valgt til referent. Det blev
ikke nØdvendigt at vælge stemmetællere.

Di rigenten konstaterede at generalforsam lingen var lovligt i nd kaldt.

2 Formandens/Bestyrelsens beretning
Jan Søholm Andersen (JSA) nævnte, at COVID-19 begrænsede vores aktiviteter i2O2O,
som det fremgår af beretningen. Alle Tovholdere har bidraget med et afsnit til
beretn ingen.

Mads Jensen gjorde opmærksom på, at teksten i tredje afsnit under
Virksomhedsgruppen skal ændres til:

Virksomhedsgruppen har tilpasset den eksisterende database, så den er blevet mere
velegnet til brug for at ringe til virksomhederne i stedet for fysiske besØg samt tilføjet
nye kontakttyper. Den skal dog gennemtestes på kontoret før den eventuelt kan deles
med de øvrige netværk. Der er en dialog i gang med Hovedstaden om et samarbejde for
yderligere udvikling af databasen.

Beretningen blev godkendt.

3.1 Regnskabsaflæggelse i forhold til årets STAR budget
JSA nævnte, at regnskabet/årsrapporten er lavet af autoriseret revisor HR Revision
Køge.

Vi søgte ogfiktilsagn om 300.000 kr. Vi fik udbetalt2TO.OOO, hvoraf vi brugte 267.064
kr. Vi skal derfor tilbagebetale 2.936 kr. til STAR.

Den største post i regnskabet var maling af kontoret og indkøb af nye lamper.

Regnskabet blev godkendt.

3.2 Resultatsaflæggelse i forhold til årets resultatmål
JSA nævnte, at vi i 2020 nåede følgende resultatmål:
110 A-medlemmer (mål 90)
45 nye medlemmer (mål 75)
44 medlemmer kom i arbejde (mål a2)
79 aktive medlemmer/afleveret timeseddel (mål 75)
483 virksomhedsbesøg (mål 550)
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Punkt Beskrivelse

Resultatet blev godkendt.

4 Regnska bsaflæggelse for kontingentregnska b/medlemskassen
JSA nævnte, at kontingentindtægten udgjorde 8.850 kr., da medlemmerne havde været
kontingentfri ito kvartaler. Der er ikke blevet brugt ret meget fra medlemskassen på

grund af COVID-1-9.

Regnskabet blev godkendt.

5 Behandling af indkomne forslag
lngen forslag.

6.1 Bestyrelsens Økonomiske budget for det kommende år
Vi har kunnet søge maksimum 275.000 kr. for 2021, og har lavet et budget, som ligner
tidligere år.

Budgettet blev god kendt.

6.2 Bestyrelsens resultatmå! for det kommende år
Vi har sat de samme resultatmål som i 2020.

Resultatmålet blev godkendt.

7 Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Det blev vedtaget at fastholde kontingentet på kr. 50,00 per kvartal.

Første kvartal 202Lhar været kontingentfri.

8 Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af 5-7
medlemmer.
Vi sigter på så mange bestyrelsesmedlemmer som muligt - helst 7.

Søs Hansen ønsker at stille op til bestyrelsen.

9 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Hele bestyrelsen er på valg hvert år, genvalg kan finde
sted
Kandidater til bestyrelsen :

Annette Thomsen ønsker genvalg
Anni Bøgh Helander ønsker genvalg
Christian A. Christensen ønsker genvalg
Jan Søholm Andersen ønsker genvalg
John Thuren ønsker genvalg
Klaus Jørgen Sørensen ønsker genvalg
Søs Hansen

Tina Løyche Ønsker genvalg
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Da Søs ikke ønskede at være suppleant, valgte Christian at ændre sin plads i bestyrelsen
til suppleant.

Alle 7 blev valgt.

10 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Suppleanter er på valg hvert år, genvalg kan finde
sted
Christian A. Christensen blev valgt.

1L Valg af L ekstern revisor ogL-2 interne revisorer udenfor bestyrelsen
Vifortsætter med den eksterne revisor HR Revision Køge.

Det blev vedtaget at vælge en til to interne revisorer senere.

L2 Eventuelt
lntet at bemaerke.

Dirigent/referent underskrift: 
- //' ,,,'
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Dato: 24. marrs 202L 
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Henning Boe /
,lL. db*uu.n ^,
Annette Thomsen
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