
Referat fra generalforsamlingen den 29. januar 2014 på restaurant Sælhunden 

 

Den 29. januar 2014 kl. 20.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Netværk Erhverv Ribe med følgende 

dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Valg til bestyrelsen 

5. Valg af revisor 

6. Indkomne forslag 

7. Fastsættelse af kontingent 

8. Eventuelt 

 

Ad. 1 Leon blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Ad 2 Mette aflagde beretning for den ferieplagede formand. Beretningen indeholdte en 

gennemgang af de mange arrangementer i foreningen igennem 2013 og overskriften for 

foreningen måtte være ”frem” – ligesom navnet på den virksomhed som vi sidst besøgte. 

Der er kommet 8 nye medlemmer til i årets løb, heraf 2 gennem hjemmesiden. 

Formanden takkede Vicky for hendes arbejde i bestyrelsen. 

Ad 3 Vicky fremlagde årsregnskabet 2013 og indstillede til generalforsamlingen at dette 

godkendtes, således at underskuddet på kr. 15.517 overføres fra egenkapitalen. Vicky 

oplyste, at underskuddet skyldtes udgifter til hosting af hjemmesiden. 

 Regnskabet blev godkendt. 

 Budget for 2014 blev fremlagt. Der var ikke bemærkninger hertil. 

Ad 7 Bestyrelsen foreslog at kontingentet blev forhøjet til kr. 2.000 for 2014, hvilket blev vedtaget 

af generalforsamlingen. 

Ad 4 Claus Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen og Rikke Rohrsted blev tillige valgt til 

bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen består af 4 medlemmer: Mette, Claus, Michael og Rikke. 

Ad 5 Der var genvalg af Leon som revisor for foreningen. 

Ad 6 Der var ingen indkomne forslag, men bestyrelsen varslede en revision af vedtægterne i 2014. 

Ad 8 Michael nævnte at søsternetværket i Toftlund holdte møde den 19. februar om aftenen og 

opfordrede til at så mange som kunne deltog.  



Mette fortalte at det nye program var rundsendt og mindede om oprettelse som bruger på 

hjemmesiden.  

Netværksmødet den 12. marts blev drøftet. Der kan inviteres op til 3 gæster pr. medlem og 

man behøver ikke at tage højde for brancher denne aften. Ved optagelse af nye medlemmer 

tages hensyn til hvilken branche det nye medlem er tilknyttet og så skal nye medlemmer 

være enten selvstændige eller beslutningstagere i en virksomhed. 

 Der var forslag om navneskilte og opgaven blev vist uddelegeret til Vicky  

 Johnny fortalte om JV’s artikel om ledige butikslokaler og hvad denne havde ført med sig af 

diskussioner med journalisten men også om de positive tiltag med kaffemøde med 

turistchefen og god dialog med Britt fra byferien.  

Generalforsamlingen blev afsluttet og mødet hævet. 

 

Referent: Rikke Rohrsted 


