År 2015, den 18. marts afholdes ordinær generalforsamling i Samsø Erhvervsforum hos Rum & Rooms i
Brundby.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af stemmetællere.
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Forelæggelse af årsregnskab 2014 til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent.
Forelæggelse af budget 2015 til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Ad. 1:
Udskudt indtil et eventuelt behov måtte opstå.
Ad. 2:
Hans Chr. Hesseldal blev valgt som dirigent.
Ad. 3:
Formanden, Jens Chr. Larsen aflagde beretning. Beretningen var runddelt. Der var enkelte spørgsmål til
beretningen. Under punktet orienterede Hans Chr. Hesseldal, der sidder i Samsø Fonden for erhvervsforum
om, at der er kommet et ny bestyrelsesmedlem, Hans Halvorsen, rådmand i Århus. Fonden har valgt ny
formand, Anders Lassen. Kaia Bertelsen er udtrådt som medarbejderrepræsentant. Herefter er der 6
medlemmer i fondens bestyrelse.
Ad. 4:
Jens Larsen gennemgik regnskabet, der blev enstemmigt godkendt.
Ad. 5:
Kontingenterne blev godkendt med de hidtidige satser. Kr. 100 – 500 – 1.000
Ad. 6:
Budgettet blev fremlagt og godkendt.
Ad. 7:
Der var ikke indkommet forslag.
Ad. 8:

Jens Chr. Larsen, Peter Lund, Styrbjørn Pedersen og Knud Werner Petersen var på valg. Alle var villige til
genvalg og da der ikke blev foreslået flere kandidater, blev alle 4 valgt til 2 år mere i bestyrelsen.
Suppleanterne Einar Mortensen og Bo Bakkær Sørensen blev genvalgt som suppleanter. Bo er 1. suppleant
og Einar 2. suppleant.
Ad. 9:
Realvision blev genvalgt som foreningens revisor. Formanden takkede revisor, der jo laver regnskabet uden
beregning.
Ad. 10:
Jens Chr. Larsen fremlagde sit forslag til en ny form for organisering med en Erhvervs- og Turistforening der
samarbejder med SET. Pluk fra debatten: Erhvervsforum mangler handlekraft. Man skal passe på ikke at
blande turisme og erhverv. Hvad er forskellen på en ny forening og det nuværende erhvervsforum? Der
blev slået til lyd for at bevare erhvervsforum som det er nu, også selv om der ikke er så megen aktivitet.
Forslag om at forenkle strukturen på erhvervsområdet. Kunne man forestille sig at erhvervsforum mødtes 2
gang årligt med politikerne i stedet for møderne i Innovationsrådet hvor der sidder nogle andre personer?
Flere møder i Erhvervsforum kunne betyde at flere ting/forslag kom på bordet.
Torsten Arnold redegjorde under eventuelt for ideen om at Samsø Bredbånd lejer Langgade 32 og laver et
”iværksætterhus” med plads til andre. Stor opbakning til ideen fra de mødende.
Forslag om et ”marked” i Tranebjerg lørdag når der er skiftedag i sommerhusene. Så kan lejerne købe
grøntsager dels når de ankommer og dels når de tager hjem igen.
Mette løkke orienterede om det nye erhvervsservice via Væksthus Midtjylland.
Således passeret.
Referent: Peter Lund

