
Generalforsamling i Rudersdal Erhvervsforening 2018 

 

Referat fra Generalforsamling den 21. marts 2018 Iht. dagsorden:  

Pkt. 1. Advokat Torsten Pedersen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at 
indkaldelse/dagsorden var udsendt rettidigt.   

Pkt. 2. Jesper Winther Andersen gennemgik formandsberetningen. 

Beretningen blev godkendt 

Pluk fra beretningen: 

2017 var et aktivt år på mange områder.  

Vi varmede op til at gennemføre endnu en udgave af The Meeting Point i efteråret, 
og alle skibe var sat i søen – endda så meget at vi havde fået et tilskud på 50.000 
kroner af Erhvervs- og Vækstrådet i Rudersdal Kommune. Der gik lange og svære 
forhandlinger forud, men det lykkedes, og så meget desto mere ærgerligt var det, at vi 
måtte aflyse arrangementet i sidste øjeblik 

Det skal I have en forklaring på: Først og fremmest var det et element i aftalen med 
kommunen, at vi skulle bruge Mariehøjcenteret til tMP. Det var på mange områder 
også fint nok, men det ville give nogle udfordringer med logistik og udsmykning. 
Jens er fagmanden på det område, og jeg hørte ham flere gange sige, at han ikke helt 
kunne finde sig selv i det her. Men vi kørte på. Og Jens havde f.eks. flere 
forhandlinger med restauratøren i Mariehøjcenteret. Hans priser gjorde os nervøse. 
Jens og jeg kom frem til, at når vi solgte billetterne incl. mad og drikke, så kunne vi – 
hvis gæsterne var særligt tørstige – nærmest komme i gældsfængsel. Vi fandt også ud 
af, at restauratørens pris for en øl – 56 kroner – var lige præcis en krone dyrere, end 
hvis man indtog øllen på d’Angleterre. Dette forhold var stærkt medvirkende til, at vi 
rystede på hænderne, og vi forsøgte at komme i dialog med kommunen om at få lov 
til at benytte eksterne leverandører. Efter lang tid fik vi et svar om, at restauratørens 
priser var helt i orden. Det var de så ikke, kan jeg for helt egen regning tilføje. For 
kort efter lukkede han. 

To andre forhold gjorde sig gældende i forbindelse med aflysningen. Vi havde ganske 
enkelt overset, at det netop den aften, vi ville holde tMP, var Halloween. Det er en 
udenlandsk slags helligdag, der har sneget sig ind på os. Og sidst, men ikke mindst, 



så havde vi troet, at de politiske partier så tæt op til kommunalvalget ville være mere 
end villige til at stille op. Dels med stand og dels med medvirken i en debat og som 
gæster. Det var langt fra tilfældet, og det viste sig også umuligt at få en minister til at 
komme og deltage. Alle havde travlt med at dikke-dikke vælger-babyer og fare land 
og rige rundt. 

Så det blev en aflysning, og det vil vi gerne undskylde for. Flere af jer havde meldt 
jer til, og vi havde fået sammensat et flot program med Big band og Teslaer og 
modeshow og mange work-shops og You name it. 

Mange, herunder borgmesteren, har udtrykt ønske om, at vi finder kræfterne til at 
prøve igen, og det har vi også i vores pipeline. Men det er ikke datosat endnu, og vi 
har i mellemtiden indledt et samarbejde med Birkerød Rotary Klub, hvor vi vil 
afholde et fælles arrangement for et hverve medlemmer – såvel til os som til Rotary. 
Vi kan kalde dette et miniTMP. Det vender jeg tilbage til under Forelæggelse og 
drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed i det indeværende år. 

Tidligere har det været sådan her i foreningen, at enten modarbejde man 
forvaltningen og borgmesteren, eller også ville man ikke røre det kommunale og det 
politiske lag med en ildtang. Vi har grebet det an på en helt anden måde. Vi har søgt 
samarbejdet og fået det. Det mener vi er vejen frem. Det vil jeg også vende tilbage til 
under punktet ”Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed i 
det indeværende år”. 

Helt aktuelt vil vi i dag få besøg af Randi Mondorf, der er den nye formand for 
Erhvervsudvalget i Rudersdal. Randi besøgte os også til juleafslutningen på Magleås. 

Vi har haft en række spændende indlæg på morgenmøderne. Jeg vil gerne fremhæve 
vores egen Torsten Pedersens fortrinlige foredrag om Persondataforordningen. Det 
var og er højaktuelt, og Torsten blev også opfordret til at holde sit foredrag i Rotary 
og hos Hørsholm Erhvervsnetværk. 

Jeg vil også nævne vores besøg på klosteret i Høsterkøb. Det trak i høj grad folk af 
gårde, og mange medlemmer fra Birkerød Rotary Klub deltog som vores gæster. 

De andre morgenmøder, vi har haft i årets løb, vil I kunne nikke genkendende til ved 
at følge vores lille gennemgang af Facebook-opslag.  

Desuden har vi holdt en serie gå-hjem-møder. Lad mig nævne et spændende besøg i  
vinmarken hos Jean Becker og et besøg på Admiral Hotel hvor vi fik et foredrag om 



at drive hotel og turisme. Dem af os, der havde tid og lyst, kunne også komme med 
Rotary til Helsingborg Havn, hvor et rotary-medlem er direktør. En meget spændende 
tur med masser af muligheder for netværk.  

Vi har besluttet at vise flaget, når lejlighed byder sig. Det betyder, at vi deltog i 
Birkerød Morgenbord, hvor vi hjalp med at smøre rundstykker. Vi deltog også i 
Vedbæk Havnedag, hvor vi arrangerede blindsmagning af vin. De besøgende skulle 
med bind for øjnene bedømme tre smagsprøver og fortælle, i hvilken rækkefølge de 
drak hvidvin, rødvin og rosé. Vi fik bl.a. besøg af borgmesteren, der ankom på cykel 
og i øvrigt ramte helt ved siden af i bedømmelsen af vin. Tak til Torsten Pedersen, 
Jesper Clausen, Peter R. Lassen og selvfølgelig Jens for at bruge tid på at profilere 
foreningen.  

Samme nummer – blindsmagning - rejste vi videre med til Rudersdal Folkemøde, 
hvor vi sideløbende serverede Nespresso-kaffe fra Jens’ medbragte maskine. Også 
her var der stor søgning til vores stand, og en stor del af indbyggerne i Rudersdal 
Kommune er nu klar over, at der er noget, som hedder Rudersdal Erhvervsforening, 
og at det er flinke folk, der er med i den forening 

Vi deltager selvfølgelig i disse arrangementer for at udbrede kendskabet til os og for, 
på den lidt længere bane, at hverve medlemmer. Hvordan ser det så ud med 
medlemmerne. Jo, vi har små 70 medlemmer. Det er stort set det sammen som for et 
år siden. Jo, vi har haft en afgang af medlemmer, men tilgangen af nye medlemmer 
opvejer afgangen. Det sidst tilkomne medlem er Nykredit.  

I stedet for morgenmadssponsorer har vi indført, at hver af jer på et morgenmøde kan 
gå i deltaljer med jeres firma. Det vil sige, at vi på sigt kommer hele raden rundt. Helt 
aktuelt har både Nordea og Handelsbanken haft ordet på de seneste møder.  

Vi har også indført, at vi holder nytårskur. Og vi har som de tidligere år uddelt 
erhvervspriser, som denne gang gik til Advokathuset og virksomheden Ulla Olin. 

Hvis jeg må være lidt personlig: Jeg synes, vi har en god stemning. Samarbejdet i 
bestyrelsen forløber gnidningsløst og i en god ånd, der nærmest kan betegnes som 
hyggelig. Jeg synes også, den generelle stemning i foreningen er god og positiv. 
Selvfølgelig kan der være forskellige meninger om dette og hint, det er en naturlov, 
og det er sundt og godt. Men helt overordnet, så oplever jeg en forening med 
sammenhold og, ikke mindst, en forening, som man udefra viser respekt for. Det 



gælder kommunen, der nu inddrager os og vil samarbejde. Det gælder pressen, der 
giver os god spalteplads. Jo, nye tider. Gode tider 

Jeg vil meget gerne have lov til at sige tak til bestyrelsens medlemmer, der hver på 
deres måde har ydet en god indsats. En særlig tak til Jens, der foruden at være primus 
motor i hele The Meeting Point-set-up’et også har lagt rigtig meget arbejde i de 
bagvedliggende mekanismer i Rudersdal Erhvervsforening. Vi måtte i årets løb sige 
farvel til Morten Søndergaard fra Handelsbanken. Han fik job i en anden bank i en 
anden by. Vi måtte også siger farvel Susanne Fris, der har fået mere og mere travlt i 
sit arbejdsliv. Deres exit gjorde, at suppleanterne Jesper Clausen og Kim Salskov 
blev bestyrelsesmedlemmer. De var begge villige til at stille op, men som noget helt 
nyt er Kim blevet forflyttet til Jyske Banks centrale erhvervsafdeling i Hillerød og må 
melde pas. Til gengæld har Ulla Olin indvilget i at stille op, og det er jeg meget glad 
for, fordi jeg i den grad synes, vi mangler en kvinde i bestyrelsen. 

Jeg vil som sagt lidt senere vende tilbage til indeværende år. 

Pkt. 3. Jens Rimhoff gennemgik regnskabet, som på mødet blev udleveret til alle.  
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.   

Pkt. 4. Jesper gennemgik ”Hovedlinjerne for 2018”:     

Det er en høj prioritet for os at få flere medlemmer og skabe mere netværk. Det er 
hele baggrunden for projektet The Meeting Point og for et samarbejde med Rotary, 
som er besluttet. Vi har således aftalt, at vi sammen med Rotary afholder et fælles 
arrangement onsdag den 12. september kl. 17.00-19.30 på Hesselbækgaard 
Havecenter. Her vil være vinsmagning, mad, stande, underholdning osv. Formålet er 
at få nye medlemmer til Rotary og Rudersdal Erhvervsforening. Jeg opfatter det som 
et aktiv, at vi går hånd i hånd med Rotary. Det bliver nemmere at tiltrække gæster, og 
det giver os bedre gennemslagskraft. 

Til formålet opretter vi en Facebookside, så vi også ad den vej får omtale og kan 
profilere os. 

Når dette arrangement er overstået, vil vi evaluere erfaringer og se, om der kan 
skabes fundament for et egentligt tMP. 

Vi vil arbejde videre med andre netværksarrangementer i samarbejde med vores 
kolleger i de andre kommuner, og vil deltage i de arrangementer, der byder sig.  



Vi vil desuden indføre en række gå-hjem-arrangementer. Bestyrelsen har besluttet, at 
vi skærer antallet af morgenmøder ned til det halve, og i de måneder, hvor vi ikke har 
morgenmøde, vil vi så have gå-hjem-arrangementer. Der er mange fordele i det her. 
Finanskrisen er heldigvis overstået, og der er gang i hjulene. Flere af vores 
medlemmer kan ikke afse tiden til morgenmøderne, men vil nemmere kunne deltage i 
et møde sent på dagen. Desuden giver det os mulighed for at komme ud og få udvidet 
horisonten og for eksempel besøge virksomheder, som har en god historie. 

Vi ligger i forhandlinger med borgmesteren og et par forvaltningsgrene om at hæve 
Rudersdal Erhvervsforening op til at være en samarbejdspartner for kommunen. År 
efter år har Rudersdal Kommune fået et elendigt skudsmål for især kommunikation til 
og med erhvervslivet i de årlige undersøgelser fra Dansk Industri og Dansk Byggeri. 

Jeg blev lidt træt af at gå rundt og vente og skrev for egen regning en 
kommunikationsstrategi for kommunen. Den forelagde jeg vicekommunaldirektøren, 
som arbejder videre med sagen. Et af punkterne var, at kommunen pinedød må føre 
lister over de nye virksomheder, som kommer til kommunen, og at disse lister 
pinedød skal tilflyde Rudersdal Erhvervsforening, så vi kan tage fat i 
virksomhederne. Dette forslag har allerede nydt fremme, og det er besluttet, at vi 
etablerer en særlig indsats. Jesper Clausen og Torsten Pedersen har meldt sig som 
frivillige tovholdere til henholdsvis at tage fat i liberale erhverv og håndværkere 

Når den nye bestyrelse mødes, har vi forlods besluttet, at vi vil fordele ansvaret på 
den måde, at hvert bestyrelsesmedlem får ansvaret for et antal medlemmer, som de 
skal være kontaktperson for og have dialog med 

Pkt. 5 Indkommende indslag: Ingen.    

Pkt. 6 Jens Rimhoff gennemgik budget for 2018. Budgettet blev enstemmigt 
godkendt.  Uændret Kontingent for 2018 blev vedtaget med enstemmighed.    

Pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer / suppleanter: Jens Rimhoff og Jesper Winter 
Andersen var ikke på valg.  Kenneth Ejsenhardt, Peter R. Lassen og Morten 
Søndergaard ville gerne fortsætte og blev genvalgt. Susanne Fris ønskede pga. 
arbejdspres at stoppe. Jesper Clausen, Steen Møller og Kim Salskov blev valgt som 
suppleanter.    

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



Pkt. 9 Eventuelt:   

 

 

Dirigent Torsten Pedersen 


