FORENINGEN AF VIRKSOMHEDER VED ODENSE HAVN
____________________________________________________________
__

REFERAT AF GENERALFORSAMLING
den 8. marts 2011 i
Foreningen af virksomheder ved Odense Havn
afholdt i Fællesdomicilet på Englandsgade 25, 5100 Odense C.
____________________________________________

Den 8. marts 2012 afholdtes generalforsamling i Foreningen af Virksomheder ved Odense Havn i
Fællesdomicilet beliggende Englandsgade 25, 5100 Odense C. Advokat Jan I. Kristensen valgtes til
referent.

Velkomst
Jan I. Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen, som er den 78. generalforsamling.
Dagsorden i henhold til vedtægter:

1.

Valg af dirigent

Erling Møller Nielsen blev valgt til dirigent.
Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovlig. Ingen opponerede mod lovligheden eller
mod dagsordenen.

2.

Bestyrelsens beretning

Jan I. Kristensen fremlagde bestyrelsens beretning hvoraf det fremgik, at der var afholdt 5
bestyrelsesmøder i året der er gået. Der har generelt været et godt samarbejde i bestyrelsen og
samarbejde med Odense Havn v/Carsten Aa og Fynsk Erhverv.

Det blev nævnt, at foreningen på nuværende tidspunkt fungerer som et netværk mellem
virksomheder på Odense Havn. Der blev opfordret til, at dette netværk bliver udvidet og bliver
brugt af alle medlemmer af foreningen, herunder at medlemmer af foreningen henvender sig til
virksomheder der ikke er medlem, for at forsøge at få disse med som nye medlemmer.
Af de arbejder, som foreningen har været beskæftiget med i det forløbende år kan nævnes:
Skiltning på Odense Havn:
Skiltningen er nu endeligt gået på plads. Alle tilladelser er givet og det første skilt skulle være sat
op inden generalforsamlingen. Leverandøren har dog udskudt leverancen kortvarigt, men det
forventes at alle skilte er oppe inden sommerferien.
Studietur til Dublin:
Der deltog ca. 30 personer. Turen forløb godt. Medlemmerne opfordres til at deltage i næste
studietur.
Virksomhedsbesøg på Lindøterminalen:
Arrangementet blev afviklet den 28. juni 2011. Der var indlæg fra Carsten Aa og Michael Nymark.
Arrangementet var en succes.

3.

Årsregnskab 2011

Årsregnskabet blev gennemgået af Jacob Jensen.
Årsregnskabet blev vedtaget enstemmigt.

4.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

I henhold til vedtægterne afgår Ole Andersen (ønsker ikke genvalg), Erling Møller Nielsen (ønsker
genvalg) og Dennis Krum (ønsker genvalg)
Erling Møller Nielsen og Dennis Krum modtog genvalg. I stedet for Ole Andersen blev Poul
Strandmark valgt.

5.

Valg af to bestyrelsessuppleanter

Kristian Isager samt Torben Nancke blev genvalgt.

6.

Valg af to revisorer

Mogens Lindkjær Jacobsen og Niels Peder Hansen blev genvalgt.

7.

Kontingent for 2012

Der blev stillet forslag om, at kontingentet for år 2012 fastsættes til kr. 1.600,00. Punktet blev
enstemmigt vedtaget.

8.

Eventuelt

Der var ikke noget under dette punkt.

Som referent

Jan I. Kristensen

