Til medlemmer af
Holbæk erhvervsforum, Holbæk Kommune og
tilsluttede organisationer

Holbæk den 31. marts 2022

Generalforsamling 30. marts 2022 - Referat
Emne:

Generalforsamling

Dato/Tid/Sted:

30. marts 2022/ kl. 15.00 – 16.00/Holbæk Sportsby

Deltagere:

120 heraf 74 stemmeberettigede

Dagsorden jf. vedtægternes § 11.
Formand for bestyrelsen Steen Marslew bød velkommen og bragte advokat Jens Klokhøj
i forslag som dirigent.
a)

Valg af dirigent
Jens Klokhøj blev valgt.
Dirigenten konstaterede
- at indkaldelse til generalforsamlingen var foretaget i overensstemmelse med
vedtægternes § 10,
- at der ikke var modtaget forslag til behandling jf. § 11 udover, hvad der fremgik
af dagsordenen
- og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

b)

Bestyrelsesformanden aflægger på bestyrelsens vegne beretning

./.

Der henvises til vedlagte beretning og Årsafrapportering 2021 – se mere på linket.
Beretningen for 2021 blev taget til efterretning.
c) Erhvervsdirektøren forelægger det reviderede regnskab 2021
- og til orientering budget 2022.
Regnskab for 2021 med et resultat på kr. 317.677 blev godkendt. Budget for 2022
blev gennemgået til orientering.
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d) Fastlæggelse af det kommende års kontingent
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling om at kontingenter for 2023
fremskrives med KL’s prisfremskrivning for 2022 på 2,12 %.
./.

Kontingentsatser 2022/2023 for Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Byforum
vedlægges.
e) Indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmer til behandling på
generalforsamlingen.
f) Valg til bestyrelsen
Bestyrelsens forslag til genvalg og nyvalg blev vedtaget.
Jan Bybjerg Pedersen, Schoeller Plast Entreprise A/S
Lone Backs, LONE BACKS Arkitekter
B2B Auktions A/S, B2B Auktions A/S

./.

Ajourført liste over bestyrelsesmedlemmer vedlægges, hvor konstitueringen
også fremgår.
g) Valg af revisor
Bestyrelsens indstilling af Revision og Rådgivningsgruppen blev vedtaget.
h) Eventuelt
Formand Steen Marslew takkede Holbæk Kommune, alle medlemmerne, kollegerne i
bestyrelsen og sekretariatet for et rigtig godt samarbejde.
Dirigenten erklærede den ordinære generalforsamling for afsluttet. Formand for
bestyrelsen takkede dirigenten for god mødeledelse, og deltagerne for et godt
møde.

Dirigent

Referent

Jens Klokhøj

Kenny Jensby
Erhvervsdirektør

