Esbjerg den 27. januar 2015

Emne: Formandens beretning v/Claus
Siden vores sidst generalforsamling den 29. januar 2014 her
på sælhunden, har vi afholdt 14 møde i vores Netværk, det
vidner om et aktivt netværk.
Vadehavet er kommet på Unesco liste over verdens naturarv og Ribe blev kåret til Europas smukkest ”landsby”.
Når jeg ser på vores aktiviteter siden den 29. januar 2014 kan
jeg nævne følgende:
19. februar var der foredrag v/Peder Tørnquist. Se referatet
punkt 7.
12. marts med aftenarrangement, hvor emnet var:
Kombiner god mad med
”networking”
V/Ribe Festudlejning, det blev sku` en succes igen.
2. april Danni Callesen m/sundheden af vores medarbejdere.
Se referatet punkt Alex Lyngsøe.
23. april Besøg hos Cafe fru Dax v/Maria Se referatet punkt
1.
14. maj Virksomhedsbesøg Gantex A/S ved Henrik G.
4 juni Møde ved Rikke Rohrsted, dog lidt i tvivl. Se referatet
ved Torben Pacani.
24. juni, Sæsonafslutning på Danhostel Ribe. Se referatet
ved Peder Tørnquist.
20. august hjemmemøde hos Jyske Bank med Esbjerg Erhvervsudvikling.
10. september hjemmemøde hos Jyske Bank med Linkedin
ved Alex Lyngsøe.

1. oktober. var der Virksomenhedsbesøg hos 1.500 kør i Holsted ved Landmand/virksomhedsejer Torben Pedersen på
Mosevang.
22. oktober, Besøg på Blue Water Arena hvor Aunbøl A/S
ved Lise Tonnesen og CCP/SJF afholdt møde om markedsføring gennem sponsorater.
11. november, hjemmemøde ved Jyske Bank/aflysning K & F
Centeret i Egebæk.
3. december, Julefrokost og året der gik på SØLHUNDEN/SÆLHUNDEN.
Sidste år skrev jeg i ”min beretning”:
”hvor emnet var ”almindeliget møde med julehygge” hvor
jeg desværre ikke selv kunne deltage, ØV og ØV.”
7. januar, Hjemmemøde ved Jysk Bank.
28. januar, Generalforsamling her i dag.

Nu er vi så her på Sælhunden igen efter 14 møde, samt indbydelse til møde i netværk Sydvest.
Flot aktivitet niveau som vi har haft i 2014, det er dejlig at oplev sådan en aktivitet.
Vores møde er gode, der er masse af energi på vores møde,
det er en fornøjelse at deltage. Det er samtidig vigtig at møde
op til vores møde, gennem vores deltagelse i disse møder giver vi sådan et møde værdi, værdi for hinanden og en selv.
OPFORDRING MØD OP KÆRE MEDLEMMER:
Man forbliver kun medlem NER, hvis vores møde er gode, det
er de og det skal de forblive med at være, men kun gennem
jer.
Der er samtidig 5 medlemmer som har meldt sig ud og der er:
Pia Muldvad
Anette Nørgaard
Kristine Axelsen
William Husted
& Johnny Tonnesen
TAK for indsats.

Vi er her i aften 13 deltager og der 6 afbud til i dag, altså er vi
nu 19 i alt, men HUSK: God mad med networking
TAK for jeres indsats i 2014 kære medlemmer.
Hjemmeside skal bruge meget mere i 2015, det kan i godt
vende jer til.
En stor TAK til Rikke, Mette og Michael for jeres indsat i bestyrelsen, TAK.
Jeg er klar til et nyt år er i?
Som Mette læste op sidst år:
og jeg vil tænke på jer fra en solseng i Thailand, vi ses til en
ny sæson i Netværk Erhverv Ribe.
Claus Pedersen

