Referat
Generalforsamling i Udvikling Assens
Dato:
Sted:

Onsdag den 24. juni 2020 kl. 19.00-20.30
GlamsBjergHus

1. Valg af dirigent
Advokat Jacob Schjern Andersen fra IDEAL Advokatfirma blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen blev afholdt rettidigt og var rettidigt
indkaldt, idet invitation pr. e-mail blev udsendt til medlemmerne den 9. juni 2020.
Der var ingen indvendinger mod dette.
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsesformand Ivan Sløk aflagde mundtlig beretning med tilbageblik på 2019.
Beretningen ligger på Udvikling Assens’ hjemmeside her
https://www.udviklingassens.dk/nyheder/155-generalforsamling-2020
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
3. Gennemgang af årsregnskab 2019
Direktør Kristine Lawaetz Lyngbo fremlagde foreningens regnskab for 2019, som
efterfølgende blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Orientering om budget 2020 og det kommende års handlingsplan
Direktør Kristine Lawaetz Lyngbo orienterede om foreningens budget for 2020 samt om
Udvikling Assens’ handlingsplan 2020.
Corona-situationen har betydet, at prioriteringen af arbejdsopgaver både i forhold til
erhvervs- og turismeområdet har været meget anderledes end det var planlagt ved årets
start. Det er endnu uklart i hvor høj grad denne situation vil fortsætte i efteråret.
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreskog, at kontingentet for samtlige medlemskategorier forbliver uændret
pr. 1. januar 2021.
Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Generalforsamlingen valgte til bestyrelsen:
- Morten Grimsgaard, turisme (genvalg)
- Bo Eriksen, erhverv (erstatter Jacob Bjerre)
Generalforsamlingen valgte som suppleanter:
- Jesper Timming, erhverv (genvalg)
- Morten Jørgensen, turisme (genvalg)

7. Valg af revisor
Generalforsamlingen genvalgte revisor Per Johansen fra DanRevi Assens.

8. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen
Generalforsamlingen valgte at behandle bestyrelsens ændringsforslag samlet undtagen
den passus i §4 stk. 1, til hvilken der var stillet et ”modforslag”. Denne passus
behandledes under Punkt 9.
Bestyrelsens vedtægtsændringer blev vedtaget.

9. Øvrige forslag
Her behandledes den føromtalte passus fra vedtægternes § 4 stk. 1 – forslaget er
markeret med rødt:
”Forslag fra medlemmerne skal fremsendes skriftligt til Udvikling Assens’ sekretariat
senest 10 dage inden generalforsamlingens afholdelse, så det kan videresendes til
medlemmerne senest 7 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Samme frister er
gældende i forbindelse med opstilling af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der
skal her angives, hvorvidt opstillingen gælder som bestyrelsesmedlem og/eller
suppleant.”, som bestyrelsen foreslog tilføjet. Ole Knudsen, som ikke kunne være til
stede, havde foreslået at bibeholde den eksisterende formulering i vedtægterne.
Bestyrelsens forslag blev efter en kort debat vedtaget med 13 stemmer ud af 17
stemmeberettigede deltagere.
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10. Eventuelt
Preben Find fra Toldstrupselskabet takkede Udvikling Assens for opbakning til
foreningens arbejde.
Ivan Sløk takkede Jacob Bjerre for indsatsen i Udvikling Assens’ bestyrelse.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Assens den 25. juni 2020

Advokat Jacob Schjern Andersen
Dirigent

Kristine Lawaetz Lyngbo
Referent
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