Referat
Generalforsamling i Udvikling Assens
Dato:
Sted:

Tirsdag den 30. april 2019 kl. 17.00-20.00
Erholm Fødevaremarked, Erholm Avlsgaard, Karen Borchenfeldtsvej 2 B,
5560 Aarup

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 25. marts 2019.
Der var ingen indvendinger mod dette.
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsesformand Ivan Sløk aflagde mundtlig beretning med tilbageblik på 2018.
2018 var et aktivt år for Udvikling Assens. Ud over arbejdet for og med virksomhederne
og for Assens Kommune varetog vi et stort projekt for kommunen i forbindelse med
deres Erhvervs- og vækstpolitik, hvilket betød, at der i hele året og i de første måneder
af 2019 var en ekstra ansat i foreningen.
Pr. 16. april 2019 har foreningen 412 medlemsvirksomheder. Der var 378 medlemmer
pr. 13. april 2018, så medlemsskaren vokser stadig om end naturligt nok ikke i samme
tempo som i de første leveår. Det er vurderingen, at vi er ved at nå et naturligt leje i
forhold til antal medlemsvirksomheder.
Netværk, vidensdeling og mest og bedst mulig erhvervsservice til virksomhederne i
Assens Kommune er den helt centrale overskrift for arbejdet i Udvikling Assens.
Bestyrelsen har på den baggrund vedtaget en strategi med fokus på erhvervsservice,
kommunikation og samarbejde.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
3. Gennemgang af årsregnskab 2018
Direktør Kristine Lawaetz Lyngbo orienterede om foreningens regnskab for 2018, som
efterfølgende blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Orientering om budget 2019 og det kommende års handlingsplan
Direktør Kristine Lawaetz Lyngbo orienterede om foreningens budget for 2019 samt om
Udvikling Assens’ handlingsplan 2019:
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Erhverv
Ny struktur for erhvervsfremme – både på Fyn og i DK generelt.
- 430 virksomhedsbesøg
- 17 medlemsarrangementer med 1.000 deltagere
Flere netværk for vores medlemsvirksomheder:
• Ledelse og strategi x 2
• HR
• Regnskab
• LærlingVestfyn
• Iværksættere x 2
• Turisme
Social Ansvarlig-mærket
Større fokus på beskæftigelsesområdet i driftsaftalen med Assens Kommune
Turisme
Assens for fulde sejl
Ny VisitAssens-hjemmeside
Etablering af turismenetværk
Diverse
Digitale informations-skærme er nu en del af driftsaftalen med Assens Kommune.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for medlemskab i Udvikling Assens har været konstant siden
foreningen ”genopstod” i den nuværende form i november 2014.
I de mellemliggende 4 år er aktivitetsniveauet steget markant, og samtidigt betyder
Assens Kommunes krav i vores driftsaftale om medvirken på konkrete projekter et
stigende træk på medarbejderne.
Vi får i fremtiden svært ved at dække udgifterne med de nuværende indtægter.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for samtlige medlemskategorier hæves med 20
% pr. 1. januar 2020.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Generalforsamlingen valgte til bestyrelsen:
- Mikkel Wildfang, erhverv (genvalg)
- Lars Moeslund Nielsen, erhverv (erstatter John Nyhøj Kristensen)

Tobaksgaarden 7, 5610 Assens, Telefon 3012 8561
E-mail post@udviklingassens.dk Web: www.udviklingassens.dk

2

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 fra bestyrelsen eller medlemmerne
Ingen indkomne forslag.

9. Eventuelt
Ingen emner under eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Assens den 30. april 2019

Advokat Jacob Schjern Andersen
Dirigent

Kristine Lawaetz Lyngbo
Referent
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