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Referat fra Generalforsamling den 20. januar 2016 
Iht. dagsorden: 
 
Pkt. 1. Advokat Torsten Pedersen blev valgt som dirigent. 
 Dagsorden er lovpligtigt udsendt sammen med vedtægtsændringer.  
 
Pkt. 2 Melina Søderberg gennemgik sin formandsberetning.  

  Antal medlemmer ca. 75 
 Vi har haft fokus på at skabe mere dynamik i foreningen og at netværke mere.  
 Vi har haft fokus på spændende morgenmøder og også været ude af huset på 

virksomhedsbesøg. 
 Vi har haft fokus på at skabe mere opmærksomhed om foreningen. 
 Vi fulgte fortsat op på samarbejde med kommunen gennem EVR. 
 
P & PR 
 Vi er meget synlige på nettet. Der er aktivitet på Facebook og det bliver afspejlet på vores 

hjemmeside.  
 Aftalen med RUA og Steen Trolle om oplæg til 10 virksomhedsprofiler kom ikke til at 

fungere efter hensigten. 
 Vi har skrevet artikler til RUA flere gange og også kommet i avisen.  
 Vi har haft enkelte annoncer i RUA for næste år 

 
Melina gennemgik desuden de møder der var afholdt i 2015.   
 
 

Pkt. 3 Jens Rimhoff gennemgik regnskabet, som på mødet blev udleveret til alle.   
Nogle medlemmer mener regnskabet skulle være sendt ud før mødet. Bestyrelsen sørger for 
det næste år.  
Der blev stillet et par spørgsmål til regnskabet som Jens besvarede.  
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.  
 
 

Pkt. 4 Melina gennemgik ”Hovedlinjerne for 2016”: 
   

  Indtjening 

 Synlighed 

 Annoncer 

 Forum 

 Facebook 

 Rudersdal Erhvervs Award 

 Inspiration 

 Morgenmøder 

 Stormøder 

 Virksomheds-besøg 

 B2B 

 Indflydelse 

 EVR 

 Erhvervsplaner for kommunen 

 Interaktion 

 Netværk 

 Hjælpe hinanden 

 Socialt 
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 F2F 

 Meeting Point 2016 
 
 Datoer for de næste blev præsenteret. Se desuden hjemmesiden.  
 
 
Pkt. 5 Indkommende indslag: 

Ingen.   
 
 
Pkt. 6 Jens Rimhoff gennemgik budget for 2016. 

Der var medlemmer der kritiserede at budget ikke var sendt ud før mødet. Bestyrelsen 
sørger for det næste år. 
Der var en debat omkring budget for det kommende ”The Meeting Point-2016”, som før 
generalforsamlingen blev præsenteret af Jens Rimhoff, for første gang overfor 
medlemmerne. 
Budgettet blev enstemmigt godkendt.   

 Uændret Kontingent for 2017 blev vedtaget med enstemmighed.   
 
 
Pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer / suppleanter: 

Melina, Jens Rimhoff, Jesper Vinter Andersen fortsætter.  
Kenneth Ejsenhardt, Peter og Susanne blev genvalgt. 
Brian Lund Nielsen trådte tilbage som fast medlem, og blev igen suppleant.  
Morten Søndergaard blev valgt som nyt medlem – Velkommen! 
Mette Torp blev valgt som suppleant – Tillykke.   
 
 

Pkt. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant: 
 Erik Plinius blev valgt som revisor og Torsten Pedersen som revisorsuppleant - tillykke.  

 
 

Pkt. 9 Eventuelt: 
 Bestyrelsen takkede dirigent med vingave (udleveres efter mødet).   


